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Wat een fijne vakantie! 

Beste ouders,
Tot nu toe is de zomervakantie een groot succes! Heerlijk weer, leuke

activiteiten, blije kinderen. Op de volgende pagina's van deze
nieuwsbrief vindt u enkele foto's van de eerste week en hieronder

staan wat belangrijke aandachtspunten.

Warmteprotocol
Met dit weer letten we extra op. We

smeren de kinderen vaker in en
zorgen dat ze allemaal goed drinken.

De airco houdt het op de groep
dragelijk, en even onder de tuinslang

rennen frist al die verhitte koppies
natuurlijk enorm op!

Tropische temperaturen
Als het heel warm wordt, laten
wij sommige activiteiten niet
doorgaan. Sporten bij meer dan
30 graden is niet verantwoord,
spelen in een speeltuin waar bijna
geen schaduwplekken zijn, ook
niet. 

Maandag 18 en dinsdag 19 juli
We passen het programma voor maandag en dinsdag aan. Maandag 18 juli

gaan de MiniBonzers op het plein waterspelletjes doen. De MiddenBonzers
gaan naar het koele museum. De MegaBonzers tot en met groep 5 gaan

vroeg een uurtje bowlen, maar de naastgelegen natuurspeeltuin heeft erg
weinig schaduw, dus daar gaan ze niet naartoe. De kinderen van groep 6

t/m 8 gaan, gemarineerd in de zonnebrand, naar het strand om te surfen.
Het wordt dinsdag 19 juli waarschijnlijk 33 graden. De MiniBonzers gaan
vroeg naar de Julianasluis, en reizen met de bus. Ze komen vroeg in de
middag terug. Omdat het Beweegspektakel voor de MiddenBonzers 's

ochtends is en bovendien uit waterspelletjes bestaat, gaan zij daar wel aan
meedoen. Het freerunnen voor de MegaBonzers tot en met groep 4/fase 8

hebben we geannuleerd. Zij gaan waterspelletjes op het plein doen. De
kinderen van groep 5 tot en met 8 gaan chillen op de TienerBonz.



Duiken voor een laag
overvliegende uil. En de caracara

rent tussen het benen-poortje
door, goed voor een hoop gelach

en gegil

Rommelen & trommelen begint
natuurlijk met het maken van je

eigen trommel

In Madurodam speuren naar
bekende gebouwen

En dan nog wat foto's



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

De bakfiets is handig als waterbar Handboogschieten. Nog best
lastig!

Sporten in het park

Met een vergrootglas zie
je ieder kevertje


