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Het laatste nieuws van de Bonzen

Beste ouders,
Wat een gezellige JAVD-week is het! En straks gaan we alweer richting de

zomervakantie... Hieronder vindt u enkele mededelingen.

Komt uw kind een keer niet?
Vergeet dan niet om hem/haar af te
melden. Als wij op uw kind rekenen,
dan moet de hele groep wachten
terwijl een Bibele-medewerker de
leerkracht opzoekt om uit te vinden
waar uw kind is. Soms worden zó
veel kinderen niet afgemeld, dat we
pas na een half uur kunnen
vertrekken. 

Het lijkt wel zomer!
Wat een fantastisch weer is het! We

passen natuurlijk wel op met al die
tere kinderhuidjes. Smeren, smeren
dus. We gebruiken zonnebrand van

het huismerk van Kruidvat, factor 50.
Als uw kind allergisch is voor deze

crème, stopt u dan een eigen flesje in
de rugzak van uw kind en laat ons

weten dat hij/zij daarmee ingesmeerd
moet worden.

Smikkelen maar
Liters Bolognesesaus, stapels pannenkoeken, grote pannen soep, en vanavond

lekker aan de pizza. De kinderen hebben hun buiken rond gegeten (dinsdag aten ze
gezellig buiten!) en konden dus vol energie de JAVD lopen. Dank voor al uw aardige

complimenten over deze service!



6 JUNI: LAATSTE DAG
AANMELDING ZOMERVAKANTIE

 VRIJDAG 10 JUNI:
 BIBELE-FEEST!

23 MEI: START AANMELDING
ZOMERVAKANTIE

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

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

SportBonz
Houdt uw MegaBonzer van
sport&spel? Op donderdag zijn er
nog een paar plaatsen vrij op de
SportBonz. De afgelopen periode is
er van alles gedaan: van tikkertje
tot basketbal en van slagbal tot
trefbal, dat alles in de gymzaal van
de Herpstraat. In de komende
weken bieden we onder andere een
dansworkshop aan. Als uw kind mee
wil doen, kan hij/zij dat bij de
leiding aangeven.

Spetteren&spatteren

Team

MiniBonzers rommelen op warme dagen
vaak met water. Het is dus handig als er

badkleding en slippers op Bibelebonz
aanwezig zijn. Ook een petje is geen

overbodige luxe. Graag alles in een
tasje met de naam van uw kind erop.

Irene en Kim, pedagogisch
medewerkers van de MegaBonz, zijn
weer terug na hun zwangerschaps-

verlof. We nemen eind mei afscheid van
Mart. Hij gaat buiten de kinderopvang
werken, we wensen hem veel succes! 


