
 

 

Zomervakantie 2016 
Beste ouder, 
 
Bijna vakantie! Natuurlijk hebben we voor de kinderen weer een gezellig en afwisselend vakantieprogramma 
samengesteld. We hopen op mooi weer, want er staan allemaal leuke buitenactiviteiten op het programma.  
 
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 Op sommige dagen is de MegaBonz opgesplitst in twee groepen: kinderen tot en met groep 4 of 5 en 
kinderen van groep 6 tot en met 8. Het gaat dan om de klas waar uw kind het afgelopen jaar in zat. Dus als 
uw kind volgend schooljaar naar groep 6 gaat, doet hij/zij de zomervakantie nog mee met het programma 
voor de kinderen tot en met groep 5. 

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 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):   06-15281036  
MegaBonz/TienerBonz (2e verdieping):   06-18693800 

o Komt uw kind onverwacht 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. 

o Smeert u uw kind alvast in met zonnebrand voordat hij/zij op Bibelebonz komt? Wij smeren de kinderen, 
afhankelijk van het weer, ook nog enkele keren in met zonnebrand. 

o Op 3, 10 en 17 augustus gaan wij in principe om 7.30 uur open in plaats van om 7.00 uur. Hebt u echter 
opvang vanaf 7.00 uur nodig, neemt u dan even contact op met de administratie. 

 
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


 

 

Zomervakantie 2016 
 

Week 1: maandag 11 juli-vrijdag 15 juli 
Maandag 11 juli 

MiniBonz en MiddenBonz 
Hoera, het is vakantie! Dat schreeuwt om een feest. We gaan van de eerste dag van de vakantie echt 
iets leuks maken. Je laat je saaie boterhammen thuis, want we maken een heerlijk buffet. En er komt 
een clown, dus dat wordt lachen!  
Mini- en MiddenBonz: Geen lunchpakket mee 
MegaBonz/TienerBonz 
Jeroen is een ontzettende sportieveling en hij heeft voor jullie een leuk sportprogramma samengesteld. Op het veld van 
Olympia gaan we de vakantie sportief beginnen. Neem je je sportkleding en sportschoenen mee? De jongste 
MegaBonzers gaan met de bakfiets, de kinderen van groep 5 tot en met 8 op de fiets. 

Sportkleding mee. 
Groep 5 tot en met 8: Kom op de fiets. 
 

Dinsdag 12 juli 
MiniBonz 
Omdat jij hartstikke goed bent in sport, gaan we vandaag een leuk sportprogramma volgen van Sport.Gouda. We gaan 
met de bus naar de Mammoet, en jij hebt natuurlijk je sportspullen mee. We vertrekken om 9.15 uur. 
Sportspullen mee 
MiddenBonz 
De speeltuin bij de Julianasluis is een heerlijke plek! We gaan hier vandaag lekker schommelen, verstoppertje doen, 
picknicken in het gras en heel bruin worden. We lopen erheen.  
Neem je zwemkleding en een handdoek mee en zorg dat je bent ingesmeerd met zonnebrand 
MegaBonz/TienerBonz 
Tot en met groep 5: Fort Drakesteijn in Schiedam is een grote en spannende speeltuin waar we ons vandaag prima 
zullen vermaken. We gaan met de trein naar Schiedam. 

Groep 6 tot en met 8: Surfen is alleen voor stoere jongens en meiden! We gaan vandaag 
naar Scheveningen, waar bij surfclub Aloha instructeurs klaar staan om jou te leren 
windsurfen... Neem je zwemkleding en een handdoek mee. Er moet natuurlijk wel wind zijn 
om te kunnen windsurfen, maar als het surfen niet door kan gaan, dan gaan we lekker 
ergens zwemmen. 
Zwemkleding mee en zorg dat je bent ingesmeerd met zonnebrand 

 
Woensdag 13 juli 

Allemaal 
Er is één ding dat op het plein van de Bibele mist: een Boomhut! Na deze vakantie hebben we die gelukkig ook, en 
vandaag starten we met de bouw. Jij moet helpen hoor, anders wordt het niks. Dus pak die hamer en timmer een coole 
hut. Je mag je lunchpakket thuislaten, want voor stoere werklui wordt een lunch geserveerd. 
Geen lunchpakket mee 
 

Donderdag 14 juli 
MiniBonz 
De Oude Zustertuin in Bodegraven is een heel fijne plek voor een dagje spelen, tikkertje doen, voetballen en in het gras 
rollen. Trek kleren aan die vies mogen worden en bereid je voor op een dag in de natuur. We reizen met de bus. 
MiddenBonz 
In het Wilde Westen wonen cowboys, dat weet iedereen. Maar vandaag wonen ze ook in 
Gouda, want het is Cowboydag op de MiddenBonz. Kom jij verkleed? We gaan allemaal 
stoere cowboydingen doen. En we werken ook aan de boomhut vandaag. Je hoeft vandaag 
geen lunchpakket mee te nemen, want echte cowboys eten een broodje hamburger. 
Geen lunchpakket, tenzij uw kind niet van een broodje hamburger houdt.  
MegaBonz/TienerBonz 
Kinderen tot en met groep 4:  De Speeldernis in Rotterdam, ken jij die leuke speelplek? Je kunt er hutten bouwen, met 
water spelen, verstoppertje doen tussen het riet.... het is kortom een plek waar jij je vandaag prima gaat vermaken. We 
reizen met de trein en de bus. Neem zwemkleding en een handdoek mee. 



 

 

Groep 5 tot en met 8: Jij bent een echte sportieveling, en dus doen we vanochtend mee met het sportprogramma van 
Sport.Gouda. We gaan op de fiets naar het veld van The Braves voor een dagje zweten. Neem je sportspullen mee? We 
vertrekken om 9.15 uur. 's Middags werken we aan de boomhut op het plein. 

Groep 4: neem zwemkleding en een handdoek mee 
Groep 5 tot en met 8: kom op de fiets, en neem sportkleding en sportschoenen mee. 
 

 
Vrijdag 15 juli 

Allen 
Vanochtend mogen jullie de Boomhut op het plein afmaken en zijn jullie natuurlijk de eersten 
die erin mogen spelen! En 's middags gaan we golfen! En dat niet alleen, we doen dat bij 
Jurrasic Golf. Je leert dan ook nog van alles over dino's! We reizen met de bus. 
 

Week 2: maandag 18 juli – vrijdag 22 juli 
 

Maandag 18 juli 
MiniBonz 
In Dierendal, de leuke kinderboerderij van Waddinxveen, gaan we een speurtocht doen en het kabouterpad lopen. En 
wees maar niet bang; er is ook genoeg tijd om de lieve dieren te aaien en lekker te spelen. We reizen per bus naar 
Waddinxveen.  

MiddenBonz 
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 dan 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. 

MegaBonz/TienerBonz 
Voor de Bibelebonze Bikkels ligt de Hindernisbaan van Ayers Rock in Zoetermeer klaar. Lukt het jou om alle obstakels 
en hindernissen snel te nemen? We reizen met de trein en de tram. 
 

Dinsdag 19 juli 
MiniBonz 
Heb jij een Superheld? Of ben je een Superheld? Vandaag is het Superheldendag op Bibelebonz. Kom je 
als Mega Mindy of als Superman? 
MiddenBonz 
In de Mammoet hebben de mensen van Sport.Gouda een heel parcours met leuke sporten en spelletjes 
klaar gezet, dus jij kunt vandaag laten zien wat een kei je bent in sport. Natuurlijk heb je sportspullen 
mee, anders wordt het niks. We gaan met de bus naar de Mammoet.  
Sportspullen mee 
MegaBonz/TienerBonz 
Tot en met groep 5: We gaan vandaag naar Den Haag. Daar is Avonturia de Vogelkelder. We doen daar de natuur-
ontdek-speurtocht en hebben een gids die alles vertelt over de dieren. We reizen met de trein en de tram.  
Groep 6 tot en met 8:  Een lange aanloop, de stok in de grond prikken, klimmen klimmen klimmen en hopla, over de 
sloot heen! Zo moet het tenminste gaan. Neem voor de zekerheid maar droge kleren mee, want er kan natuurlijk altijd 
iets mis gaan. We gaan vandaag polsstokhoogspringen in Vlist. Daar gaan we op de fiets naartoe. 
Groep 6 tot en met 8: Kom op de fiets, neem zwemkleding of droge kleding mee 

 
Woensdag 20 juli 

Allen 
We laten het programma van vandaag een beetje van het weer afhangen: als het lekker weer 
wordt, dan gaan we spelen in het Steinse Groen, en als het geen mooi weer is, dan gaan we naar 
Ballorig. Van één ding kun je zeker zijn: er wordt vandaag volop gespeeld. 
 

Donderdag 21 juli 
MiniBonz 
Maak je klaar voor een dagje Boerinn! We gaan met de trein naar Woerden, waar we door een tractor worden 
opgehaald om een dag boer en boerin te zijn. Zorg je dat je kleren aan hebt die vies mogen worden? 
 



 

 

 
MiddenBonz 
Vandaag ga jij vast een hole in one slaan... We gaan golfen! Op de Jurrasic Golfbaan van Adventure Park Gouda leer jij 
niet alleen putten, maar dat doe je ook nog eens tussen de dino's. 
MegaBonz/TienerBonz 
Tot en met groep 4: Sport.Gouda heeft vandaag het programma Blacklight. Klinkt alsof je het beste een wit T-shirt aan 
kunt doen.... We sporten in het Sportpark Uiterwaarden en reizen per bus. 
Groep 5 tot en met 8: De Speeldernis in Rotterdam is een heel gave speelplek. Er is water om mee te knoeien, er zijn 
struiken om je in te verstoppen en er is veel modder om mee te kliederen. We gaan vandaag naar Rotterdam! Neem je 
zwemkleding en een handdoek mee. 
Tot en met groep 4: Sportspullen mee 
Groep 5 tot en met 8: Neem zwemkleding en droge kleding mee en zorg dat je bij zonnig weer bent ingesmeerd met 
zonnebrand. 

 
 

Vrijdag 22 juli 
Allen 
De speeltuin Westerpret in Zoetermeer is heel groot en heeft ontzettend veel speeltoestellen. Je kunt er 
ook midgetgolfen, op de trampo en op een quad rijden... Geen kans dat jij je gaat vervelen dus! We reizen 
met trein en tram. 

 
Week 3: maandag 25 juli – vrijdag 29 juli 

 
Maandag 25 juli 

MiniBonz  
We gaan vandaag eerst naar het Kaasmuseum in Bodegraven, want over kaas valt veel te vertellen! En omdat we dan 
toch in Bodegraven zijn, gaan we daarna lekker in de Zustertuin spelen. 
MiddenBonz en MegaBonz tot en met groep 4 
Fort Drakensteyn in Schiedam is een geweldige speeltuin. Bij een fort dus. Er is van alles te beleven en te doen, dus we 
gaan hier de hele dag lekker spelen. 
MegaBonz vanaf groep 5 en TienerBonz 
Zwemmen vandaag! We gaan op de fiets naar het Groenhovenbad, duiken het water in en 
komen er pas uit als we weer naar de Bibele terug moeten. Zorg je dat je bent ingesmeerd 
met zonnebrand? 
Kom op de fiets, neem zwemspullen mee 
 

Dinsdag 26 juli 
MiniBonz 
De speeltuin bij de Julianasluis is een heerlijke plek om een dag door te brengen. Zoveel leuke speeltoestellen, lekker 
met water spelen, jij vermaakt je wel vandaag! 
Neem je bikini of zwembroek en een handdoek mee en zorg dat je met zonnig weer alvast bent ingesmeerd met 
zonnebrand. 
MiddenBonz 
Vandaag ga je lekker op de MegaBonz spelen. Kun je eens kijken waar je over een tijdje terecht komt! En als het lekker 
weer is, dan gaan we allemaal waterspelletjes doen op het plein. De leidsters moeten natuurlijk drijfnat worden, dat 
snap je wel! 
Neem droge kleren en/of een bikini of zwembroek mee. 
MegaBonz/TienerBonz 
In de Mammoet gaan we vandaag lekker sporten. Er is van alles te doen, dus je kunt kiezen waar je aan meedoet, maar 
één ding is zeker: dit ga je niet zonder zweetdruppels redden! We gaan op de fiets naar de sporthal. 
Mega/TienerBonz: kom op de fiets en neem sportspullen mee 
 

Woensdag 27 juli 
Allemaal 
We openen vandaag om 7.30 uur.  
Spaar jij ook de dinoplaatjes? Dat komt dan goed uit, want vandaag gaan we naar Naturalis in 
Leiden. Daar is een tentoonstelling over dino’s, je kunt er de dino speurtocht doen en in het 



 

 

Dinolab zie je hoe experts echte dinobotten schoonmaken. We gaan gewoon 66 miljoen jaar 
terug in de tijd…   

Donderdag 28 juli 
MiniBonz  
Zelf kaas maken, een speurtocht op de boerderij, een pannenkoek eten... Wordt dat een leuke 
dag of niet?! We gaan met de bus naar de Kaasboerderij in Haastrecht, waar boerin Anita voor 
een hartstikke gezellige dag gaat zorgen. 
Geen lunchpakket mee, tenzij uw kind niet van pannenkoeken houdt 
MiddenBonz 
Kom, we springen in de bus en gaan een dagje naar de kinderboerderij. We krijgen daar een les in dierenverzorging. 
Durf jij een konijntje vast te houden? Natuurlijk gaan we daarna nog even lekker spelen.  
MegaBonz/TienerBonz 
We doen mee aan het programma van Sport.Gouda en gaan ons dus flink in het zweet werken in Sportpark 
Uiterwaarden! Daarna rusten we uit in het park ernaast, picknicken onder de bomen en spelen er 's middags nog even. 
Neem sportspullen mee en kom op de fiets 

 
Vrijdag 29 juli 

Allemaal 
Ga jij vandaag een strike gooien? We gaan bowlen! En daarna gaan we in de natuurspeeltuin 
lekker onze boterhammen eten en spelen.  

 
 

Week 4: Maandag 1 augustus – vrijdag 5 augustus 
 

Maandag 1 augustus 
MiniBonz en MiddenBonz 
De Jurrasic golfbaan is een avontuurlijke golfbaan. Je komt er dinosaurussen tegen terwijl je een hole in one slaat! 
MegaBonz/TienerBonz 
In week 4 en 5 zijn de Mega en TienerBonz bijna dagelijks op scouting Die Kantanky’s, achter 
Jodan Boys, samen met kinderen van BSO De Schaapskooi, Partou en Quadrant. Er staan 
allemaal spannende zaken op het programma: touwbanen trotseren, een tipi maken, 
vlotvaren, obstakelrace, een workshop knopen, Levend Stratego, noem maar op. Het 
precieze dagprogramma krijgen de kinderen ’s ochtends te horen. Ze starten en eindigen 
gewoon op Bibelebonz. Ze vertrekken rond 10.15 uur en zijn rond 16.00 uur terug. De 
jongste MegaBonzers (tot en met groep 5) gaan met de bus. De oudste MegaBonzers (groep 
6 tot en met 8) gaan altijd op de fiets, tenzij Mini- en MiddenBonz ook meegaan, op de 
woensdagen en vrijdagen. Dan reizen alle kinderen met de bus. Op dagen dat er weinig 
kinderen zijn, is het ook mogelijk dat de jonge kinderen in de bakfiets naar de scouting gaan. 
We verzoeken u om uw kind ’s ochtends al in te smeren met zonnebrandcrème en altijd een 
set droge kleding en een handdoek mee te geven. Bij de scouting is een vijver. Er is altijd 
minimaal één medewerker buiten. Alleen kinderen met een zwemdiploma mogen meedoen aan het vlotvaren.  

 
Dinsdag 2 augustus 

MiniBonz en MiddenBonz 
Jij mag vandaag laten zien hoe goed jij in sport bent: we gaan sporten in de Mammoet. Er liggen 
leuke spelletjes klaar en je bent erna heel moe! We gaan met de bus naar de sporthal. 

MegaBonz/TienerBonz 
Op de Speelboerderij in Zoetermeer kunnen alle Bob de Bouwers hun hart ophalen, want je kunt er lekker timmeren en 
zagen. Vind je dat niks? Dan ga je toch gewoon spelen, want dat kan daar ook heel goed. We reizen met de bus. 
 

Woensdag 3 augustus 
Allemaal We openen vandaag om 7.30 uur. 
Scouting, zie maandag 1 augustus MegaBonz/TienerBonz. 
 

Donderdag 4 augustus 
MiniBonz   



 

 

We blijven vandaag een dagje op de Bibele. Maar dat betekent niet dat het een saaie dag wordt hoor, want Malika 
komt een leuke dansles geven en we gaan even op de MiddenBonz spelen. Ga je in de hut? 
MiddenBonz  
Heb jij weleens boter gemaakt? Na vandaag wel! We gaan naar de Kaasboerderij in Haastrecht. Je krijgt er ook een 
lekkere pannenkoek te eten en doet een speurtocht. ’T wordt een hartstikke drukke dag! We gaan met de bus. 
Geen lunchpakket mee, tenzij uw kind niet van pannenkoeken houdt 
MegaBonz/TienerBonz 
Scouting, zie maandag 1 augustus 
 

Vrijdag 5 augustus 
Allemaal 
Scouting, zie maandag 1 augustus MegaBonz/TienerBonz. 
 

Week 5: maandag 8 augustus – vrijdag 12 augustus 
Maandag 8 augustus 

MiniBonz en MiddenBonz 
Op de kinderboerderij is voor iedereen wat leuks te doen; dieren aaien, helpen met voeren of 
gewoon lekker spelen. Jij vermaakt je wel vandaag! We reizen met de bus. 
MegaBonz/TienerBonz 
Scouting, zie maandag 1 augustus. 

 
Dinsdag 9 augustus 

MiniBonz 
Hoe zit het met jouw spieren, zijn ze sterk? Dan kun je vandaag je best doen in de Mammoet, want daar gaan we 
allemaal leuke sporten beoefenen. Neem je je gymschoenen mee? 
Sportspullen mee 
MiddenBonz 
Oh, wat vinden we de speeltuin van de Julianasluis toch een leuke plek! Lekker alle speeltoestellen uitproberen en een 
potje voetballen. Even een ijsje als we het heel warm hebben en dan snel weer spelen. We lopen naar de speeltuin. 
MegaBonz/TienerBonz 
Scouting, zie maandag 1 augustus 

 
 

Woensdag 10 augustus 
Allemaal We openen vandaag om 7.30 uur. 
Scouting, zie maandag 1 augustus MegaBonz/TienerBonz. 
 

Donderdag 11 augustus 
MiniBonz en MiddenBonz  
Schip ahoy! Het is vandaag piratendag op Mini en Midden! Doe je ooglapje voor en wees een 
gevaarlijke zeerover.  
 
 

MegaBonz/TienerBonz 
Kinderen tot en met groep 5: Scouting, zie maandag 1 augustus. 
Kinderen groep 6 tot en met 8: We maken vandaag een tochtje per step, langs de Reeuwijkse plassen. Bij Step on in 
Reeuwijk staan mooie steps klaar. Onderweg picknicken we ergens. Op slippers mag je niet steppen, dat is gevaarlijk, 
dus zorg dat je goede schoenen aan hebt. 

Groep 6-8: Kom op de fiets, draag geen slippers 
 

Vrijdag 12 augustus 
Allemaal 
Scouting, zie maandag 1 augustus MegaBonz/TienerBonz. 

 
 

  



 

 

Week 6: maandag 15 augustus – vrijdag 19 augustus 
Maandag 15 augustus 

MiniBonz 
De kinderboerderij Dierendal in Waddinxveen is een fijne plek voor een dagje spelen, knuffelen met konijntjes en 
gezellig picknicken. We gaan met de bus en komen moe en tevreden weer thuis! 
MiddenBonz 
Op de Speelboerderij in Zoetermeer kun je hutten bouwen, timmeren en zagen of gewoon lekker spelen. Klinkt 
helemaal als een plek voor jou, dus springen we in de bus en gaan een dagje naar Zoetermeer. 
MegaBonz/TienerBonz 
Tot en met groep 5: In Ahoy is het Vakantieland... Daar kun je zoveel doen: een duikles volgen, karten, teveel om op te 
noemen, genoeg om een fantastische dag te hebben! Hopla, in de trein naar Rotterdam dus. 
Groep 6 tot en met 8: We doen vandaag in Woerden mee met de Kids Color Run! Doe een wit T-shirt aan dat heel 
kleurrijk mag worden, want er staan allemaal mensen langs de kant om jou met gekleurd poeder te bestrooien... Zet je 
zonnebril op, dan krijg je niets in je ogen. We vertrekken om 9.15 uur. 
Groep 6 tot en met 8: neem sportkleding mee, doe een T-shirt aan dat vies mag worden en draag een zonnebril. 

 
Dinsdag 16 augustus 

MiniBonz 
Ben jij goed in hutten bouwen? Mooi zo, dan maak jij vandaag de mooiste hut. We gaan lekker op de 
MegaBonz spelen, en als het lekker weer is ook nog naar een speeltuin in de buurt. 
MiddenBonz 
De MiddenBonz Olympische Spelen! Kevin heeft een uitdagend sportprogramma gemaakt, dus jij kunt 
laten zien hoe sterk, snel en lenig je bent. Wie wint een medaille, wie is de beste?  
MegaBonz/TienerBonz 
Tot en met groep 5: Fit weer naar school volgende week, dus vandaag lekker sporten! We gaan in de 
Mammoet allemaal verschillende sporten beoefenen. We gaan met de bus en jij hebt sportspullen mee. 
Groep 6 tot en met 8:  Met trein en tram reizen we vandaag naar Ahoy Vakantieland in Rotterdam. Daar 
kun je aan zoveel leuke activiteiten meedoen, dat jij waarschijnlijk nog niet weg wilt als het tijd is om te vertrekken!  
Tot en met groep 5: neem sportspullen mee. 
 

 
Woensdag 17 augustus 

MiniBonz en MiddenBonz We openen vandaag om 7.30 uur. 
Om lekker fit het nieuwe schooljaar in te gaan, houden we vandaag een Dagje Gezond. We maken smoothies, je leert 
alles over de schijf van vijf en je krijgt een workshop Dromen en Avonturen. Daar word je heel relaxed van, let maar op. 

MegaBonz/TienerBonz We openen vandaag om 7.30 uur. 
Bij Step on in Reeuwijk staat voor jou een coole step klaar. Daar spring jij op, en vervolgens ga 
je in noodvaart lekker door dat mooie Reeuwijk steppen. En als je moe wordt, dan stoppen we 
even bij een leuk strandje om te pootjebaden en wat te drinken. Je draagt dichte schoenen, 
want op slippers steppen is te gevaarlijk! We gaan op de fiets naar Reeuwijk. 

Mega/TienerBonz: Kom op de fiets, draag dichte schoenen 
 

 
Donderdag 18 augustus 

MiniBonz   
Het is vandaag Knutseldag op de MiniBonz, je maakt iets moois om de vakantie voor altijd te herinneren. Als je dan 
weer op school zit, dan hoef je er maar naar te kijken om weer in zomerse sferen te zijn. 
MiddenBonz  
Omdat het zo’n zalige plek is om een dag te spelen, springen we in de bus en gaan we nog één keertje naar de 
Zustertuin in Bodegraven. Maak jij de mooiste hut van takken en bladeren? Dan komt er vast een leidster bij je op 
bezoek. 
MegaBonz/TienerBonz 
Tot en met groep 4: Omdat jij zo van buiten spelen houdt, gaan we vandaag met de trein en bus naar het Speelbos Balij 
in Zoetermeer. Heerlijk rommelen tussen de struiken en slepen met boomstammen!  
Groep 5: In het Steinse Groen kun je zo lekker spelen, verstoppertje doen, aan het kabelbaantje zwieren, met water 
spelen! Allemaal dingen die jij leuk vindt, dus springen we op de fiets en gaan daar een gezellige dag doorbrengen. 



 

 

Groep 6 tot en met 8: Wie ziet alle vossen...? Vossenjacht vanochtend!  En als voorbereiding op het nieuwe TienerBonz-
jaar ga je ’s middags naar de TienerBonz. Monique heeft natuurlijk een echt tiener-programma bedacht, dus dat zit wel 
goed. Je bent tot het einde van de middag op de A.G. de Vrijestraat, dus je gaat van daar uit naar huis. 
Groep 6 tot en met 8: kom op de fiets 
 
 

Vrijdag 19 augustus 
Allemaal 
Wat is de laatste dag van de vakantie toch altijd een nare dag... Maar vandaag niet hoor, want we vieren vandaag het 
grote 'Jammer-de-vakantie-is-voorbij-feest, met allemaal water en schuimspelletjes'. Lachend de vakantie uit! 
 

  



 

 

Bel-/Bezwaarformulier voor de Zomervakantie 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: ………………………………………. 


