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Het laatste nieuws van de Bonzen

Beste ouders,
Allemaal uitgeruste kinderen, na een fijne Kerstvakantie. Sommige kinderen zijn

doorgeschoven naar een volgende Bonz en vinden daar al prima hun weg. De
nieuwe tafeltennistafel op het plein is populair, en ook de trampoline is

gerepareerd en wordt veel gebruikt.

Smart watch
Sommige kinderen ontvangen van hun

ouders op mobiel of smartwatch
tijdens hun Bibelemiddag een bericht
dat zij naar huis mogen. Dan kan het

dus gebeuren dat een kind ineens met
de jas aan de deur uit wil lopen. Wij

bellen in zo'n geval altijd naar de
ouders, ook als het kind het

betreffende bericht laat zien. Ofwel:
als uw kind vroeg weg mag, bel ons

dan, zodat wij op de hoogte zijn.

Vakantieopvang
Tot nu toe was het mogelijk voor kinderen vanaf
groep 6 om alleen tijdens vakanties te komen,
zonder opvang tijdens schoolweken. We bieden
dat echter niet meer aan. We hebben erg veel
kinderen tijdens vakanties en willen graag leuke
uitstapjes maken, waardoor we het rooster soms
maar net rond krijgen. Daarom kunt u geen
contract voor alleen vakantieopvang meer
afsluiten. Kinderen die op dit moment al een
contract voor uitsluitend vakantieopvang hebben,
houden dat contract wel.

Ouderavond
Mogen we u begroeten op

donderdag 2 februari, op de
ouderavond? Er zijn twee

workshops: 'Hoe vergroot ik het
zelfvertrouwen van mijn 4-8

jarige kind?' en 'Veranderende
emoties bij je 9-12 jarige kind'.
Na afloop bent u welkom voor

een drankje. Op 9 januari hebt u
een mail ontvangen, waarmee u

zich kunt aanmelden 

Met de Toolkit Uitleg Kinderopvang
toeslag leest u hoe u de kinderopvang
toeslag kunt aanvragen of een wijziging
kunt doorgeven. Met behulp van een
app, een informatiebrief en checklist
wordt u stap voor stap door de site van
Toeslagen geleid. De toolkit is
beschikbaar in het Nederlands, Engels,
Pools, Arabisch, Oekraïens en Russisch.
U gebruikt deze link: Toolkit Uitleg
Kinderopvangtoeslag (boink.info)

Kinderopvangtoeslag

https://www.boink.info/cms/showpage.aspx?id=2194


De 6 pijlers van
Bibelebonz

Van IenieMini- tot TienerBonz: 
jouw talent hoort bij ons!

Actieve 
samenwerking

 
met scholen

Bieden van
emotionele
veiligheid

Diversiteit in 
activiteiten

Kind in beeld

Eigen plek,
jezelf mogen zijn

Ruimte om te 
ontwikkelen

START AANMELDING
VOORJAARSVAKANTIE:
MAANDAG 23 JANUARI

AANMELDING
VOORJAARSVAKANTIE SLUIT:

MAANDAG 6 FEBRUARI

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

OUDERAVOND: 
DONDERDAG 2 FEBRUARI

Pedagogisch beleid
In de vorige edities van het Bibelebonzbericht hebt u meer kunnen lezen over onze

inspiratiebronnen. Nu delen we graag meer informatie over onze visie en de bijbehorende
zes pijlers, die we in de komende Bibelebonzberichten stuk voor stuk zullen toelichten. 

Naast het brede aanbod van georganiseerde activiteiten zoals toneel, koken, sporten,
techniek en creatieve activiteiten, hebben we ook een ruim aanbod aan verschillende

spelmaterialen, knutselmaterialen, boeken, spelletjes, constructiematerialen,
verkleedspullen en dingen om ‘echt’ winkeltje of vadertje en moedertje te spelen.

Ondanks alle activiteiten zien wij verveling ook als leerervaring. Vanuit verveling komt ‘zelf
initiatief nemen’ en ‘zelf iets bedenken’. Zo leren kinderen zichzelf te vermaken. Wij vinden
het belangrijk dat kinderen bij Bibelebonz de ruimte hebben om zelf te kiezen wat ze willen

doen. Het is hun vrije tijd. We geven kinderen veel prikkels, maar voorop staat
“ontmoeten”: in de zin van ervaren, maar ook van letterlijk niet-moeten. 

Diversiteit in activiteiten

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

Onze pedagogische visie is
'Ieder kind heeft zijn eigen

talenten en mogelijkheden. Wij
stimuleren, inspireren en

begeleiden hun
ontwikkelingsproces zodat alle
kinderen kunnen opgroeien tot

zelfstandige, sociale mensen
met zelfvertrouwen,

verantwoordelijkheidsgevoel en
respect voor zichzelf en voor

anderen.' Deze visie hebben we
vertaald in nevenstaande pijlers.

Visie


