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Poehpoeh, wat was het warm!

Beste ouders,
Het was een beetje hollen of stilstaan qua weer, deze week. Dankzij de
airco, het aangepaste programma en de beweegstand op slow-motion,
zijn we de warme dagen prima doorgekomen met de kinderen. Op de

regenachtige donderdag hebben we het vertier binnen gezocht.  
 Hieronder enkele foto's van weer een fijne vakantieweek, maar eerst

nog een paar aandachtspunten.

Op het gevaar af vervelend te
worden: denk er aan dat uw kind

geen slippertjes draagt als we een
uitstapje maken of gaan sporten.
Geef ze gerust mee in de rugzak,

maar voor het lopen zijn sandalen
of sneakers echt beter.

Als we een uitstapje maken, vertrekken we vaak bijtijds. Zorg dat
uw kind in ieder geval om 09.00 uur binnen is, dan loopt u niet het

risico dat hij/zij het uitstapje mist. 

Het is jammer als uw kind geen badkleding mee heeft als er
waterspelletjes op het programma staan. Ook is er in veel

(natuur)speeltuinen de mogelijkheid om met water te spelen. Kijk even
wat uw kind gaat doen voor u hem/haar brengt en zorg dat alles in de
rugzak zit. Vergeet ook niet uw kind in te smeren. Zeker als we op pad

gaan, is er geen tijd om de kinderen voor vertrek in te smeren.

Omdat we er soms vragen over
krijgen: als uw kind een OV met
Kids Vrij abonnement heeft, dan
is dat erg fijn, maar zo niet, dan
kopen wij een railrunner voor
hem/haar. U hoeft daar dus ook
geen geld voor mee te geven.

Badkleding en zonnebrandcrème

Op tijd

Reizen met de trein Slippertjes...



IenieMini- & MiniBonz

In het poedelbadje van de
Julianasluis kunnen ze

uren blijven zitten

En van de trampoline in het Rollebollebos
zijn ze bijna niet af te slaan

Donderdag is het berendag. Beren kleien,
berenkoekje eten en omdat ook beren wel

van een beetje opsmuk houden: voor iedere
beer een armbandje of ketting rijgen.



Aafke speelt een vlekkeloze
'boer er ligt een kip in het
water' op de stationspiano

Een coupé vol blije MiddenBonzers
op weg naar Leiden, maandag 18

juli

Naar de geweldige tentoonstelling
'Dierenacademie' in het Museum voor

Volkenkunde

MiddenBonz 

Allerlei verschillende
activiteiten, de wereld

bekeken vanuit het
gezichtspunt van

dieren

Donderdag 21 juli gaat de Julianasluis niet
open in verband met de regen. Dan maar

hartige hapjes bakken en een fijne film kijken



Eerst een ijsje op de Markt, om
Gouda's 750e verjaardag te vieren...

Hoe blijft een MegaBonzer
op dinsdag 19 juli koel;
een trilogie

. . . dan een watergevecht
op het plein, de jongens
tegen de meisjes...

... en daarna glibberen over
een schuim-buikglijbaan
op het pannaveld 

MegaBonz

Donderdag zijn de kinderen in
het Zilvermuseum, waar ze

mooie schatkistjes maken



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

Succesvol surfen begint met goed
luisteren naar de instructies

En dan veel vallen, maar iedere keer de tanden
op elkaar en weer op die plank klauteren

Whoopwhoop! De aanhouder wint!

TienerBonz

Dinsdag 19 juli eten de tieners eerst
een ijsje op de Markt, en fietsen
dan naar de TienerBonz. Daar

maken ze kaarten en happy stones. 

En sommige kinderen brengen hun
Donald Duck level weer op niveau


