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Het laatste zomervakantienieuws 

Beste ouders,
De laatste schoolweek en dan zes heerlijke weken vakantie! Komt

uw kind in de zomervakantie bij ons? Leest u dan de onderstaande
aandachtspunten door.

Wegbrengen en ophalen
We laten gedurende de vakantie nog

geen ouders binnen. U neemt dus
buiten afscheid bij het wegbrengen
en wacht 's middags op de bekende

stippen tot uw kind naar u toe komt.

Corona
Als uw kind verkoudheidsklachten heeft, af en toe hoest of bekende

chronische luchtwegklachten heeft zonder koorts en/of benauwdheid, dan
mag hij/zij naar Bibelebonz komen. Kinderen moeten thuisblijven als

bovenstaande klachten verergeren met hoesten, koorts en/of benauwdheid.
Zij mogen ook niet komen als ze getest gaan worden en/of in afwachting zijn

van het testresultaat.

Naar een volgende Bonz?
Als uw kind na de zomervakantie
naar een volgende Bonz gaat, dan
doet hij/zij in de zomervakantie
nog met de ‘oude’ Bonz mee. 

Komt uw kind onverwacht een dagje
niet, dan verzoeken wij u hem of
haar vóór 9.00u ’s ochtends af te
melden. Wij kunnen dan een kind op
de wachtlijst een plekje geven.

Wachtlijst
Teken

Controleer uw kind 's avonds op
teken als er een uitstapje naar

bijvoorbeeld een natuurspeeltuin is
geweest.



Zomers op slippertjes lopen, heerlijk! Maar als de kinderen een stuk moeten
wandelen, zijn slippertjes ineens een stuk minder fijn. Kinderen verliezen ze,

ze gaan onderweg nogal eens kapot... Bij sommige activiteiten zijn slippers
zelfs niet toegestaan. Wij verzoeken u dus uw kind sandalen of gympjes aan te
doen. Natuurlijk is het prima als er slippertjes in de rugzak meegaan, zodat de

kinderen in bijvoorbeeld een speeltuin wel op slippers kunnen lopen. Wilt u
uw (Ienie)MiniBonzer ook dagelijks een setje droge kleding meegeven?

Met vriendelijke groet,
Wies van Sabben en Marijke Vianen,
Directie BSO Bibelebonz

Slippertjes 

De kinderen moeten iedere dag zelf een lunchpakket meenemen, tenzij anders
in het programma staat aangegeven. De kinderen krijgen enkele malen per dag

drinken aangeboden, natuurlijk ook tijdens de lunch. Verder zorgen we ook
voor gezonde tussendoortjes (fruit en komkommer). U hoeft uw kind dus

alleen maar boterhammetjes mee te geven. Wel graag een flesje water in de
rugzak als we een uitstapje gaan maken.

Food&Beverage

Smeert u uw kind alvast in met
zonnebrand voordat hij/zij op
Bibelebonz komt? Wij smeren de
kinderen, afhankelijk van het weer,
ook nog enkele keren in met
zonnebrand. Als uw kind allergisch
is voor Nivea zonnecrème, geeft u
dan eigen crème mee.

Factor 30
Op sommige dagen is de

Mega/TienerBonz opgesplitst in twee
groepen. Het gaat dan om de klas

waar uw kind afgelopen jaar in zat.
Dus als uw kind volgend schooljaar
naar groep 5 gaat, doet hij/zij mee

met het programma voor de kinderen
tot en met groep 4/fase 8.

Mega/TienerBonzers

Pokémon
Leuk dat de kinderen zo enthousiast bezig zijn met Pokémon kaarten! Het

heeft alleen helaas tot gevolg dat er veel ruzies over ontstaan en we
regelmatig met verdrietige kinderen zitten die hun kaarten kwijt zijn.

Daarom mogen er geen kaarten mee genomen worden naar Bibelebonz.


