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Het laatste nieuws van de Bonzen

OPHALEN

STAKING

DE OC

I N  D I T  N U M M E R  O . A .

Beste ouders,
De laatste weken voor de hopelijk zonnige

en zorgeloze zomervakantie! Een paar
mededelingen, die u hieronder vindt.

Ophalen
 Ondanks de versoepelingen van de

Corona-maatregelen, houden we het
ophalen zoals het nu gaat. U wacht

buiten de hekken op uw kind. Gaat u
alstublieft niet aan de overkant staan, in

verband met de veiligheid. Na de
zomervakantie mag u wellicht weer naar

binnen, dat hoort u tegen die tijd.

Stakingen in kinderopvang
Op 1 juli 2021 loopt de CAO-
kinderopvang af. Medewerkers in de
kinderopvang die lid zijn van de FNV
hebben tegen het CAO-eindbod van de
werkgevers gestemd omdat zij de
werkdruk in de kinderopvang te hoog
vinden en hiervoor betere afspraken
willen in de nieuwe CAO.
Om de werkgevers onder druk te
zetten, zijn er komende maand
stakingen gepland. 

Ons team heeft aangegeven hieraan
niet mee te doen. Bibelebonz zal
volledig open blijven.

Team
 Casper, pedagogisch medewerker op de

MegaBonz, gaat stoppen. Zijn laatste
werkdag is dinsdag 29 juni. We danken
hem voor 12 gezellige jaren; wat zullen

de kinderen zijn gitaarspel missen!



Wij als oudercommissie zijn een soort 'klankbordgroep-plus' voor de
directie. Vijf ouders die betrokken zijn bij het reilen en zeilen van de

Bibele. We komen zo'n zes keer per jaar bijeen en worden door de directie
geïnformeerd over organisatorische en pedagogische zaken. Als ouder,

maar niet per se namens alle ouders, denken we mee en geven we advies
aan de directie. Daarnaast zetten wij jaarlijks de pedagogisch

medewerkers in het zonnetje met een klein presentje of koken we voor al
het personeel. Een gezellige traditie om de pedagogisch medewerkers die

zo goed voor onze kinderen zorgen onze waardering te laten blijken.
Mocht je toch een klacht hebben over Bibelebonz, dan kunnen wij je

ondersteuning bieden bij de afhandeling daarvan.

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

Bericht van de oudercommissie 

De oudercommissie is sinds kort weer op volle sterkte en bestaat uit (van
links naar rechts) de volgende leden: Willem, vader van MiniBonzers

Willem en Noef (beiden 5); Femke, moeder van MiddenBonzer Floor (6);
Karin, moeder van MiddenBonzers Tijn en Pijke (beiden 6); Yvette, moeder

van MegaBonzer Luc (8) en TienerBonzers Timo en Kai (beiden 10) en
Tom, vader van MegaBonzer Julian (8).

 Je kunt ons bereiken via oudercommissie@bibelebonz.nl, of gewoon even
aanspreken aan het eind van de dag bij het ophalen van de kinderen.
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