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Het laatste nieuws van de Bonzen

Tarief 2022

Beste ouders,
Het koude maar gezellige seizoen is weer aangebroken. De Bonzen zijn in
december-sfeer, en de kinderen stuiteren van de voorpret over pakjesavond!

U hebt de nieuwe tarieven voor 2022 gemaild gekregen. Vergeet niet om voor 
1 januari de nieuwe uurprijs door te geven aan de Belastingdienst, via

www.toeslagen.nl of de Kinderopvangtoeslag-app. 

De tieners sporten vaak, en het is best fris
in de gymzaal. Graag een paar extra
antislip sokken of gymschoenen meegeven.
Op de TienerBonz wordt Sinterklaas
gevierd met een dobbelspel op dinsdag 30
november en donderdag 2 december. De
leiding zorgt voor leuke cadeautjes.

TienerBonz

Hoor wie klopt daar...
Het is een drukke tijd voor de kinderen, en
dus houden wij het een beetje rustig qua 5
december-pret. We kijken wel op alle
Bonzen iedere dag het Sinterklaasjournaal
(tip van de dag: kom niet tussen 18 uur en
18.10 uur uw kind halen) en bakken
pepernoten, maar Sinterklaas komt niet op
bezoek. Hij laat waarschijnlijk wel cadeautjes
bezorgen voor op de groep.

22 NOVEMBER: START
AANMELDING KERSTVAKANTIE

5 DECEMBER: AANMELDING
KERSTVAKANTIE SLUIT

V O O R  I N  D E  A G E N D A

27 DECEMBER-7 JANUARI:
KERSTVAKANTIE 

Wies van Sabben en Marijke Vianen,
Directie BSO Bibelebonz

Met vriendelijke groet,

Het wegbrengen en ophalen blijft voorlopig
zoals het nu gaat. U wacht buiten tot uw kind

naar u toe komt. Parkeer uw fiets, en zéker uw
bakfiets, elders, ook als u verwacht dat uw

kind snel naar buiten komt. Blijf aan de Bibele-
kant van de straat staan, op 1,5 meter van

andere ouders. De ruimte op straat is beperkt,
en zo houden we het veilig.

Als de klas van uw kind in quarantaine is, mag
uw kind niet naar Bibelebonz komen.

Corona-maatregelen

We nemen (vanaf groep 3/fase 6) de fiets van
uw kind natuurlijk graag mee vanaf school,

maar kinderen staan vaak eindeloos te
wurmen om 'm van het slot te krijgen. Dat

blijkt dan verroest/verbogen, enfin het houdt
erg op. Wilt u daar even naar kijken? En nu het
vroeg donker wordt: controleer de verlichting,
zeker als uw kind alleen naar huis mag fietsen.

Fietsen
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