
 

 

Herfstvakantie 2017 
Beste ouder, 
 
Bijna vakantie! Natuurlijk hebben we voor de kinderen weer een gezellig 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 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 bereiken op 

06-83116512 

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. 

 
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


 

 

Herfstvakantie 2017 
(na het programma vindt u een samenvatting van de activiteiten in een overzichtelijk schema) 

 
 

 
Maandag 16 oktober 

MiniBonz  
Heksen, spoken en pompoenen... Het is vandaag Halloween op de MiniBonz. Heb je een 
heksenhoed, een cape, een eng masker? Meenemen! 

 
MiddenBonz 
Er komt vandaag een professor van Mad Science! Die gaat allemaal gekke proefjes doen en samen met jullie lekker vies 
slijm maken. Kun je je ouders laten griezelen vanavond. 
 
MegaBonz/TienerBonz 
Tot en met groep 5: Laat je Bob de Bouwer kwaliteiten maar naar buiten komen vandaag, want je krijgt een 
timmerworkshop. Je gaat, onder leiding van een echte timmerman, een vogelhuisje maken. Niet op je duimen slaan, 
voorzichtig met die zaag!  
Groep 6 tot en met 8: Neem vandaag niet alleen je zwemspullen mee, maar denk ook aan 
een luchtbed. We gaan namelijk naar het Floating Film Festival in het Groenhovenbad. Lekker 
liggend op je luchtbedje kijk je naar een leuke film. We gaan op de fiets naar het zwembad. 

Groep 6 tot en met 8: Zwemspullen en luchtbed mee, kom op de fiets  .
 
 

Dinsdag 17 oktober 
MiniBonz 
Ben jij een beetje een speurneus? Zie je meer dan andere kinderen? Dat komt dan heel goed uit, want vandaag ga je 
een leuke speurtocht doen. 

 
 
MiddenBonz 
Ken je de Grote Vriendelijke Reus? We gaan lekker naar de film in de bibliotheek! 
We zijn pas rond 17.30 uur terug, dus zeg je tegen je ouders dat ze je niet te vroeg 
komen halen? 
 
 
 

MegaBonz/TienerBonz 
Tot en met groep 5: Omdat jij een echte sportman/-vrouw bent, doen we vandaag mee met de sportinstuif van 
Sport.Gouda. We gaan met de bus naar de Mammoet en natuurlijk heb jij je sportspullen bij je. We vertrekken om 9.15 
uur, dus zorg dat je op tijd bent! 
Groep 6 tot en met  8: Jij bent vast wel van het ijzingwekkende, het kan jou allemaal niet eng genoeg zijn. Nou, daar 
weten we wel raad mee, met zulke helden. Voor jou speciaal dus een Griezeldag. Laat je lunchpakket maar thuis, want 
we maken ook nog een akelige lunch.... 
Tot en met groep 5: Sportspullen mee, voor 9.15 uur aanwezig zijn 
Groep 6 t/m 8: Geen lunchpakket mee 
 
Woensdag 18 oktober 
Allemaal 
Klein, kleiner, kleinst. Een mini-trein, een nietig bootje, een miniatuur molen, een 
kabouter stadhuis... Heb je al enig idee waar we vandaag naartoe gaan? Naar 
Madurodam in Den Haag, waar alles veel kleiner is dan normaal! We reizen met 
trein en tram. 
Heeft uw kind een OV Chipkaart met Kids Vrij abonnement? Wilt u die dan 
meegeven? Die gebruiken we alleen voor de trein. 
  



 

 

Donderdag 19 oktober 
MiniBonz en MiddenBonz 
Als Dennis een sportmiddag organiseert, dan weet je natuurlijk wel dat dat lachen wordt.... Maar vandaag heeft hij een 
griezel-sportdag georganiseerd, dus wat je allemaal moet gaan doen, dat wordt nog een verrassing! Neem in ieder 
geval je sportspullen mee. We gaan sporten in de gymzaal van de A.G. de Vrijestraat, en daar lopen we naartoe. 
Sportspullen mee 
 
MegaBonz/TienerBonz 
Tot en met groep 6: Het wordt een muzikale dag, want je gaat vandaag een mooie trommel maken en daar uiteraard 
heel hard op trommelen. Oordoppen in! 
Groep 7 en 8: Jumpsquare heeft een vestiging in Gouda geopend, en daar gaan wij natuurlijk 
onmiddellijk op af!  Salto's, zo hoog mogelijk springen, spagaat in de lucht, laat je kunsten maar 
zien. Zorg dat je geen sieraden draagt, sportkleding aan hebt en – heel belangrijk-  sokken met 
grip bij je hebt, anders mag je niet springen.  We gaan op de fiets. 
Groep 7 en 8: Op de fiets. Sportkleding en sokken met grip mee. Geen sieraden om. 
 
 
 

Vrijdag 20 oktober 
Mini- en MiddenBonz, en MegaBonzers tot en met groep 4/fase 8 
Het Maritiem Museum in Rotterdam, daar leer je alles over schepen en scheepvaart. 
En je kunt er ook zelf aan de slag! Kun jij de vracht op tijd vervoeren? We gaan met 
trein en tram naar Rotterdam. 
Heeft uw kind een OV Chipkaart met Kids Vrij abonnement? Wilt u die dan 
meegeven? Die gebruiken we alleen voor de trein. 
 

 
MegaBonzers groep 5 tot en met 8 
In het Filmhuis in de Lethmaetstraat ga je de animatieworkshop volgen. Tijdens deze workshops maakt een 
professionele animator samen met jou een stop-motion animatiefilm. Jullie verzinnen zelf een filmplan, waarna jullie 
de hoofdrolspelers met verschillende materialen in elkaar knutselen. Vervolgens verplaatsen jullie foto na foto na foto 
de tekeningen en knipsels tot er een complete film is ontstaan.  
  



 

 

Voor op de ijskast – programma herfstvakantie 2017  
 

 
 

 
 

  

Maandag  
16 oktober 

Halloween 
 

Kom verkleed 

 
Workshop Mad Science 

 
 

 
T/m groep 5: Timmerworkshop 
Groep 6 t/m 8: Floating Film Festival Groenhovenbad 
 
Groep 6 t/m 8: Op de fiets, zwemspullen en luchtbed mee. 
Alleen voor kinderen met minimaal zwemdiploma A 
 

 
Dinsdag  

17 oktober 
 

Speurtocht 
De Grote Vriendelijke Reus 

 
Om 17.30 u terug 

 
T/m groep 5: Sporten 
Groep 6 t/m 8: Griezeldag  
 
T/m groep 5: Met de bus, sportspullen mee, voor 9.15 u 
aanwezig 
Groep 6 t/m 8: Geen lunchpakket mee  

 

 
Woensdag  
18 oktober 

 

Madurodam 
 

Met trein en tram. Als uw kind een OV Chipkaart met Kids Vrij abonnement heeft, graag meegeven 

 
Donderdag  
19 oktober 

 

Sporten 
 

Sportspullen mee 

Sporten 
 

Sportspullen mee 

 
T/m groep 6: Rommelen&Trommelen 
Groep 7 en 8: Trampolinespringen Jumpsquare 
 
Groep 7 en 8: Op de fiets. Sokken met grip mee 

 

 
Vrijdag  

20 oktober 
 

Maritiem Museum 
 

Met trein en tram.  
Als uw kind een OV Chipkaart met Kids Vrij abonnement heeft, graag meegeven 

 
T/m groep 4/fase 8: Maritiem Museum 

Groep 5 t/m 8: Animatie Workshop 
T/m groep 4/fase 8: Met trein en tram.  

Als uw kind een OV Chipkaart met Kids Vrij abonnement 
heeft, graag meegeven 

 



 

 

Bel-/Bezwaarformulier voor de Herfstvakantie 2017 
 
 
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: ………………………………………. 


