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Het laatste nieuws van de Bonzen

Beste ouders,
De weken vliegen voorbij! Nog even en het is alweer meivakantie. Voor deze

vakantie zijn enorm veel kinderen aangemeld, dus dat gaat een gezellige boel
worden. Hieronder vindt u enkele mededelingen.

Hopelijk stond het al in uw agenda,
maar zo niet: blokkeer vrijdag 10 juni
van 17-19.30 uur voor het Bibele-
feest! De feestcommissie is al druk
bezig er iets moois van te maken. U
krijgt over enige tijd meer details.
Tipje van de sluier: het thema sluit
aan bij Gouda750.

Ophalen
Volgende week (11-15 april) mag u

uw Mini-, Midden- of MegaBonzer
weer binnen ophalen. Neem gezellig
even een kijkje op de groep en maak

kennis met de pedagogisch
medewerkers. De weken erna, dus

ook tijdens de meivakantie, wacht u
weer buiten op uw kind.

Beetje olie doet wonderen
Wilt u zorgen dat het fietsslot van uw

kind makkelijk open en dicht kan?
Zelfs de leiding breekt bijna de nagels

op sommige sloten.

Activiteiten
Zeker nu het wat beter weer wordt,
gaan we er 's middags nogal eens op
uit met de kinderen. Even naar het
park, spelen op het Casimir-plein...
Ook gaat er vrijwel dagelijks een
groepje kinderen sporten in de
gymzaal. We zijn pas rond 17.15 uur
terug op Bibelebonz. Wilt u uw kind
voor die tijd ophalen? Mail dan vooral
even naar info@bibelebonz.nl dat uw
zoon/dochter niet mee kan die
middag.

Knutselen maar
Hebt u lege plastic flesjes? Daar zijn

wij erg blij mee! Kinderen vinden het
heerlijk met flesjes te rommelen. Zo is

er op de MiniBonz een toffe
boerderijhoek waar ze heel goed van

pas komen.

Studiedag
Op woensdag 11 mei hebben wij een studiedag. Op die dag is er geen

voorschoolse en geen naschoolse opvang.



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

11 MEI: STUDIEDAG BIBELEBONZ
- GEEN OPVANG

 VRIJDAG 10 JUNI:
 BIBELE-FEEST!

19 APRIL: PROGRAMMA
MEIVAKANTIE BEKEND

V O O R  I N  U W  A G E N D ATeam
Pedagogisch medewerker Kim heeft op
4 maart een prachtige zoon gekregen:
Jens. Ze maken het allebei goed.
Monique, teamleider van de
TienerBonz, is weer terug na haar
zwangerschapsverlof. 
En we hebben een nieuwe collega:
Rutger. Hij werkt sinds half maart als
pedagogisch medewerker op de
MegaBonz. Rutger is er op maandag en
dinsdag.

Speelgoed
Soms nemen kinderen speelgoed van thuis mee. Dat eindigt vaker wel dan niet

in dikke tranen; het raakt kwijt, gaat kapot... Er is zo veel leuk speelgoed op
Bibelebonz, dus tip van de dag: bewaar het eigen speelgoed voor thuis. 


