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Klaar voor de zomervakantie! 

Beste ouders,
Bijna 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
 's Ochtends neemt u buiten
afscheid van uw kind, tenzij

hij/zij het allemaal erg spannend
vindt. U bent 's middags welkom
om uw kind binnen op de groep

op te halen.

Afmelden
Weet u nu al dat uw kind in de
zomervakantie één of meer
dagen niet zal komen? Meld
hem/haar dan vóór maandag 4
juli af. Dan worden de afgemelde
dagen namelijk niet van het
vakantietegoed afgeboekt.

Komt uw kind onverwachts een
dagje niet, dan verzoeken wij u

hem of haar vóór 9.00 uur ’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. 

Wilt u uw (Ienie)MiniBonzer dagelijks een setje droge kleding meegeven?
Ook een zwembroek of bikini in de tas is een uitstekend idee, dan kan er op

warme dagen lekker met water gespeeld worden.

Slippertjes



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

Op sommige dagen is de Mega/TienerBonz opgesplitst in twee
groepen. Het gaat dan om de klas waar uw kind afgelopen jaar in

zat. Bijvoorbeeld: 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

De kinderen moeten iedere dag
zelf een lunchpakket meenemen,

tenzij anders in het programma
staat aangegeven. Wij zorgen

voor drinken en tussendoortjes. 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.

In de rugzak

In de zomervakantie krijgen de kinderen niet alleen water en water met
fruit, maar 's middags ook een glas water met een beetje siroop. Sommige

kinderen drinken naarmate de dag vordert steeds minder, hoe we het
water ook opleuken met munt of sinaasappel. Met limonade houden we

de vochtbalans dan in orde, zeker bij hoge temperaturen belangrijk.
Verder krijgen ze gezonde tussendoortjes zoals fruit en komkommer, en

in de middag een Tucje of een kaasstengel tegen het bekende flauwe
gevoel.

Eten&drinken

Smeren maar
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, factor 50. Als
uw kind allergisch is voor de
zonnecrème van Kruidvat
huismerk, geeft u dan eigen
crème mee.


