
Meivakantie 2016 
 
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 (1e verdieping):   06-16890694 
MegaBonz/TienerBonz (2e 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


Meivakantie 2016 
                                      Maandag 25 april 
MiniBonz 
We gaan vandaag allemaal gezellige dingen doen! We maken een piraat van eierkoek 
(en ga je die dan direct opeten of wil je 'm bewaren om vanavond aan papa en mama 
te laten zien?), maken een droomkasteel en gaan sprookjes uitbeelden. 

MiddenBonz 
Doe vandaag niet je mooiste kleren aan, want we gaan lekker naar de Speelboerderij in Zoetermeer. Hutten 
bouwen, verstoppertje spelen en de dieren aaien. We reizen met de bus. 
MegaBonz en TienerBonz 
Tot en met groep 5: We gaan de film 'Superheld' kijken in het Filmhuis. Modulf is 11 jaar oud en vindt zichzelf 
een held. Een superheld zelfs! Want terwijl hij weer eens met z’n hoofd in de schooltoiletten wordt geduwd, 
zorgt hij er tenminste voor dat de andere leerlingen niet gepest worden. Tot er op een dag een nieuw meisje 
op school komt; de ultieme superhelden-nachtmerrie! Ze praat gek, ziet er gek uit en gedraagt zich gek… 
kortom, een gedroomd pestslachtoffer. Maar Lise zegt precies wat niemand anders hardop durft uitspreken. 
Zij neemt Modulf onder handen en leert hem dat het niet oké is om zich zomaar te laten 
pesten. 
Groep 6 tot en met 8:  Op naar Leiden vandaag! Daar gaan we in het Rijksmuseum van 
Oudheden de audiotour 'Met Nienke mee naar het oude Griekenland' volgen. Kun jij 
vanavond vertellen hoe de Olympische Spelen zijn ontstaan. We gaan met de trein naar 
Leiden. 

 
 

 
                              Dinsdag 26 april 

MiniBonz 
Koningsdag op Bibelebonz! Kom in je oranje T-shirt, de oranje schmink ligt klaar, we gaan 
oranje cupcakes bakken, het wordt kortom een oranje dag.  
 

MiddenBonz 
We gaan vandaag gezellig een dagje naar de Zustertuin in Bodegraven. Knuffelen met de dieren, potje 
voetballen op het grote veld, klauteren in de speeltoestellen en de klimwand proberen. Is het rotweer? Dan 
gaan we lekker op de MegaBonz spelen! 
MegaBonz en TienerBonz 
Tot en met groep 5: Instructeurs van Sport.Gouda hebben een leuk sport- en spelprogramma gemaakt. In de 
Mammoet gaan we lekker met z'n allen aan de slag. Neem je sportkleding mee? We reizen met de bus. 
Groep 6 tot en met 8: Rugby is eigenlijk wel de aller-, allerstoerste sport. De scrum, de 
line out.... het zegt je nu waarschijnlijk nog niks, maar na de rugby clinic onder leiding 
van Patrick Bout, heb je dat allemaal gedaan! We gaan op de fiets naar het rugbyveld, 
en jij hebt je sportkleding mee. 
Tot en met groep 5: sportspullen mee. 
Groep 6 tot en met 8: sportkleding mee en kom op de fiets! 

 
Donderdag 28 april 

MiniBonz 
We springen vandaag in de bus en gaan naar de kinderboerderij. Daar volgen we het 
programma Beestenboerderij en daarna gaan we heerlijk spelen en alle dieren nog eens 
rustig bekijken. Ons adoptieschaapje Zaza heeft een lammetje gekregen, dus daar gaan 
we even op kraamvisite. 
 



MiddenBonz 
Wie is jouw Superheld? Batman? Spiderman? Mega Mindy? Het is  
vandaag Superheldendag, dus je kunt zijn wie je wilt...   
 

 
 
MegaBonz en TienerBonz 
Tot en met groep 5: In het Museon in Den Haag is een nieuwe tentoonstelling: 
Illusions. Illusions is een expositie over onze zintuigen! Ervaar hoe bepaalde 
waarnemingen echt lijken maar door de hersenen toch verkeerd worden uitgelegd. 
Hoe komt het dat de werkelijkheid anders kan zijn? Wat is de rol van je hersens bij 
de waarnemingen die ze doen?   
Groep 6 tot en met 8: Vergeet je zwemspullen niet, want we gaan vandaag lekker 
naar het zwembad. In De Sniep in Waddinxveen mag je de hele dag borstcrawlen en je record onder-water-
zwemmen verbeteren. 
Groep 6 tot en met 8: zwemkleding en handdoek mee 

 
Vrijdag 29 april – We gaan vandaag open om 8 uur 

Allen 
Een sportieve dag! Op de Atletiekbaan gaan we allemaal leuke sportieve spelletjes doen. Mini-, Midden- en 
jonge MegaBonzers gaan met de bus, de kinderen van groep 6 tot en met 8 gaan op de fiets. 
Allen: sportschoenen mee 
Groep 6 tot en met 8: kom op de fiets! 
 

Week 2 
Maandag 2 mei 

Allemaal 
Heel Holland bakt? Welnee; Heel Bibele Bakt! Bind je schort voor, pollepel in 
de aanslag en bakken maar. Jij gaat het allerlekkerste en allermooiste taartje 
bakken. Een echte jury –Adriana Broer van Zoet Genot, de lekkerste winkel in 
Gouda, Mike van den Berg van bakkerij Van den Berg, en de directeuren van 
Bibelebonz komen jullie baksels proeven en bekijken. En natuurlijk is er voor 
DE BESTE BAKKER VAN BIBELEBONZ een prijs! 
 

Dinsdag 3 mei 
MiniBonz   
Lijkt dat je nou geen gaaf beroep, boer of boerin? Vandaag ga je een dagje 
meemaken hoe dat is, want we gaan naar de Boerinn in Kamerik. Eerst met de trein 
naar Woerden, en daar komt de boer ons met de tractor van het station halen. En 
dan maar boer en boerinnetje spelen! Doe je kaplaarzen aan en trek vooral niet je 
mooiste jurk aan, want schoon blijven op een boerderij, dát lukt niemand. 

MiddenBonz 
Hoera, de speeltuin bij de Julianasluis is weer open. Daar gaan we direct op af natuurlijk. Zwieren aan het 
kabelbaantje en met zoveel mogelijk kinderen op de grote schommel.  
MegaBonz en TienerBonz  
Meisjes: Leidster Sharmila is hartstikke goed met make-up en haar. Dat schreeuwt om een beautydagje! 
Lekker optutten vandaag dus, dan een fotoshoot en daarna gezellig met de meiden onder elkaar high teaen.  
Jongens: Jeroen heeft een leuke sportdag voor jullie georganiseerd. Je krijgt een voetbalclinic, jullie gaan 
trefbal spelen en een estafette. Dit allemaal op het sportveld van Olympia. Jongens tot en met groep 5 gaan 
hier met de bus naartoe, jongens uit groep 6 tot en met 8 op de fiets.  
Jongens: sportkleding mee, jongens uit groep 6 tot en met 8:  fiets mee! 



 
Woensdag 4 mei 

Allen 
Speeltuin De Kievit in Berkel en Roderijs is een fantastische speelplek! Heel veel klim- en klautertoestellen, 
een trampoline en een kabelbaan. Hopelijk heb je aan één dag genoeg om overal in te gaan. We reizen met 
de trein en de bus. 
 

Vrijdag 6 mei – We gaan vandaag open om 8 uur 
MiniBonz en MiddenBonz 
Jouw moeder is de allerliefste, en zondag is het Moederdag... Nou, als we die twee dingen 
bij elkaar optellen, dan is het wel duidelijk wat we vandaag gaan doen he? Wat zal mama 

zondag blij verrast zijn! Je mag je brood thuis laten, want we gaan lekkere broodjes eten. 
Geen lunchpakket mee 

 
 
Mega/TienerBonz 
Als ik zeg: klimmen, door een tunnel kruipen en een touwbaan boven een modderpoel bedwingen, wat zeg 
jij dan? Survival? Heel goed! We gaan vandaag naar Survivalbaan 2sur5 in Wateringen. Vergeet niet om 
droge kleren mee te nemen, want de kans dat je nat wordt, ligt gevaarlijk dicht bij de 100%. We reizen met 
de trein en de bus. 
Droge kleren en een handdoek mee 



Bel-/Bezwaarformulier voor de Meivakantie 2016 
 
 
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: ………………………………………. 


