
Kerstvakantie 2015 
 
Beste ouder, 
 
Bijna vakantie! Natuurlijk hebben we voor de kinderen weer een leuk en afwisselend vakantieprogramma 
samengesteld.  
 
Om de vakantie goed te laten verlopen, hebben we de belangrijkste aandachtspunten hieronder voor u op een rij gezet. 
Leest u deze a.u.b. aandachtig door, om zo misverstanden tijdens de vakantie te voorkomen: 
 

o Achter het programma vindt u een formulier waarmee u kunt aangeven of uw kind (als het alleen naar 
Bibelebonz komt) moet bellen bij aankomst. Als uw kind met een bepaald onderdeel van de vakantie-
activiteiten niet mee mag doen, dan kunt u dat daar ook aangeven.  

o Alle uitstapjes vinden plaats tussen 9.30 uur – ongeveer 16.00 uur, tenzij anders in het programma staat 
aangegeven. Als een uitstapje gepland staat, is het belangrijk dat u uw kind vóór 9.30 uur brengt en ná 16.15 
uur weer ophaalt. We zijn namelijk gebonden aan bus- en/of treintijden. Helaas kunnen we niet op kinderen 
wachten die te laat komen.  

o De IenieMiniBonz is tijdens de vakantie gesloten. De IenieMiniBonzers doen mee met het programma van de 
MiniBonz.  

o Tijdens uitstapjes kunt u Bibelebonz telefonisch blijven bereiken. Er is meestal iemand in kantoor aanwezig die 
uw bericht kan aannemen. Anders kunt u een berichtje op ons antwoordapparaat achterlaten. Mocht u 
dringend een leidster willen spreken en is niemand op kantoor aanwezig, dan kunt u een leidster op 
onderstaande nummers bereiken: 
MiniBonz (Begane grond):   06-83116512 
MiddenBonz (1

e
 verdieping):  06-16890694 

MegaBonz/TienerBonz (2
e
 verdieping):  06-18693800 

o Komt uw kind onverwachts een dagje niet, dan verzoeken wij u hem of haar die dag vóór 9.00 u ’s ochtends af 
te melden.  

o De kinderen moeten iedere dag zelf een lunchpakket meenemen, tenzij anders in het programma staat 
aangegeven. Tijdens de lunch krijgen de kinderen melk aangeboden.  

o De kinderen krijgen enkele malen per dag drinken aangeboden. Verder zorgen we ook voor een 
snoepje/koekje en gezonde tussendoortjes (fruit en komkommer). U hoeft uw kind dus alleen maar 
boterhammetjes mee te geven. 

 
Hebt u nog vragen of opmerkingen? Neemt u dan gerust contact op met ons. U kunt directie en administratie bereiken 
op telefoonnummer 0182-523074 of via info@bibelebonz.nl. 
Rest ons alleen nog u een fijne vakantie toe te wensen!   

 
Met vriendelijke groet, 
 
Team Bibelebonz 

mailto:info@bibelebonz.nl


Kerstvakantie 2015 
 

Maandag 21 december 
MiniBonz 
Vanochtend lopen we naar Cinema Gouda, die mooie bios! Daar kijken we een leuke film. En 's middags 

maken we een mooie kerstknutsel. Ziet jouw kamer er ook helemaal kersterig uit. 
 

MiddenBonz  
In Cinema Gouda hebben we vanochtend een eigen zaal! En 's middags gaan we gezellig knutselen, 
natuurlijk in kerstsfeer. Zingen er een kerstliedje bij, eten een kerstkransje, we lijken wel kleine 

kerstmannen en kerstvrouwen. 
 
MegaBonz/TienerBonz 
Tot en met groep 5: Neem een T-shirt van huis mee, want daar gaan we een prachtig kerstshirt van maken. Strikken, 
linten, glitters, we gaan helemaal los. En in de middag werken we aan een gespierd lijf voor dat leuke T-shirt: dan gaan 
we fitnessen met Kevin in de gymzaal van de A.G. de Vrijestraat. Daar lopen we naartoe. 
Groep 6 tot en met 8: Wintersport in eigen land! We gaan vandaag een langlaufclinic volgen. We gaan op de fiets naar 
het Groenhovenpark, waar instructeurs klaar staan om jou de fijne kneepjes bij te brengen. Trek warme kleren aan en 
neem handschoenen mee, want zonder handschoenen mag je niet langlaufen! 
Tot en met groep 5: T-shirt mee om te versieren. Sportkleding mee. 
Groep 6 tot en met 8: Neem warme kleding en handschoenen mee, kom op de fiets 
 

Dinsdag 22 december 
MiniBonz 
Ben jij ook zo'n fan van de film Frozen? Dat komt dan goed uit, want het is vandaag 
Frozen-dag op de MiniBonz... Anna, Elsa, Kristoff, ze zijn er vandaag allemaal! Heb je 
Frozen-verkleedkleding, dan kom je natuurlijk verkleed naar Bibelebonz. 

 
MiddenBonz 
Omdat jij zo'n sportieveling bent en fit en gezond de kerstdagen in wil gaan, doen we 
vandaag mee met de Sportinstuif in de Zebra. We gaan met de bus, en jij hebt natuurlijk sportkleding en sportschoenen 
mee. 
Sportkleding en sportschoenen mee 

 
Mega/TienerBonz 

Tot en met groep 5: In het Museum voor Volkenkunde in Leiden is de tentoonstelling 'Grrrr, 
machtige dieren wereldwijd'.  Van de jakhalzen uit de tijd van de farao’s, vijfklauwige draken van 
de Chinese keizers tot heilige kattenmummies en Afrikaanse doodskisten in de vorm van enorme 
beesten, je gaat ze allemaal zien. We reizen met de trein naar Leiden. 
 

Groep 6 tot en met 8: Natuurlijk gaan we deze vakantie zwemmen! We gaan met de bus naar Bodegraven om daar de 
hele dag te duiken, te borst crawlen en ons record onder water zwemmen te verbeteren in zwembad De Kuil.  
Groep 6 tot en met 8: zwemspullen mee 

 
 

Woensdag 23 december  
Allen 
Bijna Kerstmis! Dat gaan we vandaag stijlvol vieren. Kom in je mooie kleren, laat je 
lunchpakketje thuis, dan gaan we met z'n allen genieten van een uitgebreide Kerstlunch. We koken 
allemaal samen, dekken de tafel mooi, heerlijk. En 's middags kijken we een leuke kerstfilm, zodat 
jij helemaal in kerststemming bent. 
Geen lunchpakket mee 
 



Donderdag 24 december- we sluiten vandaag om 17.00 uur! 
MiniBonz en MiddenBonz 
We nemen vandaag de trein naar Den Haag en bezoeken daar in het 
Kinderboekenmuseum de tentoonstelling ABC met de dieren mee. Zoek jij Dikkie 
Dik? 
Mega/TienerBonz 
Het is vandaag Knutseldag op de MegaBonz. Je mag kiezen: je maakt een 
verjaardagskalender of een houten mobielhouder. Als je de verjaardagkalender wilt maken, neem dan leuke foto's mee. 

 
Maandag 28 december 

MiniBonz en MiddenBonz 
We gaan vandaag met de trein naar Woerden. Daar staat de boer al te wachten om ons met de huifkar naar de Boerinn 
te brengen.... Dan gaan we het stro doolhof in en een broodje bakken boven het kampvuur. Ook kunnen we gaan 
touwslingeren in de hooiberg. Natuurlijk gaan we ook een kijkje nemen bij de biggetjes, schaapjes en kalfjes.  

 
MegaBonz/TienerBonz 
Planet Jump in Den Haag is het walhalla voor iedereen die van trampoline springen houdt. 
Daar moeten we dus naartoe! We reizen met trein en tram. Let op: je mag niet springen in 
een spijkerbroek, dus neem je joggingbroek mee!  
Draag sportieve kleding. Je springt op blote voeten. 

 
 

Dinsdag 29 december 
Kinderen uit groep 1 en 2, fase 1 tot en met 4 
Hou jij zo van dansen? Komt dat even goed uit, want vandaag organiseren de leidsters 
voor jou een geweldig discofeest! Je wordt geschminkt, er zijn lekkere hapjes, en jij hebt 
natuurlijk je feestkleren aan. Zet de muziek maar aan! Jullie starten de dag op de 
MiniBonz.  
 
Kinderen van groep 3 tot en met 8, fase 5 tot en met groep 8 
Dit wordt een geweldige dag!! We hebben vandaag een spetterende disco in studio 
GONZ. 's Ochtends kun je geschminkt of opgemaakt worden, en we maken lekkere hapjes. 
En 's middags gaan we helemaal los! We lopen naar de Garenspinnerij, naar Studio GONZ, 
waar de DJ de leukste muziek heeft klaarliggen, er een breakdance-leraar klaar staat om 
jou de coolste moves te leren en we de hele middag niet van de dansvloer zijn te slaan. 
Natuurlijk heb jij feestelijke kleding aan, want je wilt toch niet in je ouwe kloffie staan 
swingen? De kinderen van groep 3 en 4, en de kinderen van fase 5 tot en met 8 starten de dag op de MiddenBonz. De 
oudere kinderen starten de dag op de MegaBonz. 

 
Woensdag 30 december  

Allen 
De schaatsbaan op de Markt ligt op jou te wachten. We gaan lekker zwieren op het ijs. En als we dan koud en moe op 
Bibelebonz terug komen, dan drinken we warme chocolademelk en kijken een gezellige film. Heb je eigen schaatsen? 
Neem die dan mee. En vergeet vooral je handschoenen niet, want zonder handschoenen mag je niet het ijs op. 
Neem schaatsen mee als je die hebt en vergeet de handschoenen niet. 
 

Donderdag 31 december– we sluiten vandaag om 17.00 uur! 
MiniBonz en MiddenBonz 
We knutselen vandaag een mooie vuurpijl, de MegaBonzers maken een lekkere lunch voor ons en 's middags gaan we 
allemaal dansen. Dat wordt nog een drukke dag, die laatste van 2015.... 
Geen lunchpakket mee 
 
MegaBonz/TienerBonz 
We maken vandaag een lunch maken voor alle kinderen, dus haal je koksmuts maar tevoorschijn.  En 's middags 
swingen we het oude jaar uit. 
Geen lunchpakket mee 
 



Bel-/Bezwaarformulier voor de Kerstvakantie 2015 
 
 
Naam ouder: ……………………………………………………………………………………. 
 
Naam kind:  ………………………………………………………… MiniBonz/MiddenBonz/MegaBonz/TienerBonz 

………………………………………………………… MiniBonz/MiddenBonz/MegaBonz/TienerBonz 
………………………………………………………… MiniBonz/MiddenBonz/MegaBonz/TienerBonz 

 
Als uw kind zelf naar Bibelebonz komt 
0 Mijn kind komt zelf naar Bibelebonz. Hij/zij moet na aankomst bellen naar telefoonnummer 
……………………………………………  om te vertellen dat hij/zij veilig is aangekomen. (zie onderstaande uitleg) 
 
0 Mijn kind komt zelf naar Bibelebonz. Hij/zij hoeft na aankomst niet te bellen. (zie onderstaande uitleg) 
 
Sommige kinderen komen in de vakantie zelf naar Bibelebonz. Voorheen belden wij ouders van kinderen die wel 
aangemeld waren, maar niet op kwamen dagen. Dat kunnen wij helaas niet meer doen. Er zijn teveel ouders die hun 
kind niet afmelden als het onverwacht een dag niet komt. Bovendien komen kinderen vaak pas laat aan, en als wij 
beginnen met de activiteiten of op pad gaan voor een uitstapje, is er geen tijd om de ouders te bellen. Als u zeker wilt 
weten dat uw kind op Bibelebonz is gearriveerd, kunt u uw kind naar huis laten bellen. Dat moet u dan wel even 
aangeven op dit formulier. Als wij uw nummer hebben, zorgen wij dat uw kind u even belt. 
 
Als uw kind ergens niet aan mag deelnemen 
0 Mijn kind mag niet deelnemen aan de volgende activiteit:....................................................................... 
Ik ben mij ervan bewust dat mijn kind mee zal doen met de activiteiten van een andere Bonz. 
 
 
Handtekening ouder: ………………………………………. 


