
 

 

Zomervakantie 2017 
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/TienerBonz opgesplitst in twee groepen: kinderen tot en met fase 
8/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 bellen naar  

06-83116512 
o Komt uw kind onverwacht een dagje niet, dan verzoeken wij u hem of haar die dag zo vroeg mogelijk, maar in 

ieder geval vóór 9.00 u ’s ochtends af te melden.  Wij kunnen dan een kind op de wachtlijst het plekje van uw 
kind geven. 

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. Als uw kind allergisch is voor een bepaald 
merk zonnecrème, dan horen wij dat graag. 

 
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 
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Zomervakantie 2017 
 

Week 1: maandag 10 juli-vrijdag 14 juli 
Maandag 10 juli 

MiniBonz  
Op de kinderboerderij volgen we vandaag een les 'Beestenboerderij'.  Weet jij na afloop alles over konijntjes en cavia's! 
Doe je een lange broek aan, want als er een konijntje op je schoot zit met zijn lange nagels, dan vind je dat vast niet fijn 
op je blote vel! We reizen met de bus. 
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 
Tot en met groep 5: Naturalis in Leiden is een heel cool museum. Je gaat op expeditie...  Reis af naar een aantal 
prachtige plekken en waan je in een aantal bijzondere onderzoeksgebieden. Beklim Mount Kinabalu in Borneo, neem 
een duik in de oceaan, ontdek het Caraïbisch gebied en verken het regenwoud van het Amazonegebied. We reizen met 
de trein. 
Groep 6 t/m 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 
 

 
 

Dinsdag 11 juli 
MiniBonz 
Vandaag is de MiniBonz geel, geler, geelst, want het is vandaag Minions-dag! Natuurlijk kom jij in 
het geel. Zouden Gru en zijn broer ook komen....? 
MiddenBonz 
Oh, wat kun je in de Speelboerderij in Zoetermeer toch heerlijk spelen. Bouwen, ravotten, er is van 
alles te doen voor jou. Trek je kleren aan die wel tegen een stootje kunnen? We gaan met de bus. 
MegaBonz/TienerBonz 
Tot en met groep 5: Eerst gooi jij vandaag een paar strikes bij het bowlen en daarna gaan we lekker spelen in de 
natuurspeeltuin bij de bowling. We reizen met de bus. 
Groep 6 tot en met 8: Al eens gedaan, Suppen? Suppen staat voor Stand-up-paddle. Het is ontstaan op Hawaii door de 
lifeguards die op hun surfboard gingen staan om de beginnende surfers in de gaten te houden. Door een lange peddel 
kunnen de suppers op hun board blijven staan. Het lijkt misschien lastig, maar je hebt het vast zo onder de knie! Je hebt 
natuurlijk zwemkleding en een handdoek mee en je bent op de fiets, want we fietsen naar het sluisje bij Olympia, waar 
we op de boards stappen. Na het suppen fietsen we door naar de surfplas in Reeuwijk om daar nog lekker te 
zwemmen. 

Groep 6-8: Kom op de fiets, neem badkleding en een handdoek mee. Alleen kinderen met een zwemdiploma 
mogen mee. Heeft uw kind (nog) geen zwemdiploma? Neemt u dan contact op met de administratie via 

info@bibelebonz.nl. 
 
 

Woensdag 12 juli 
Allemaal 
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. We gaan met de bus 
 
  



 

 

Donderdag 13 juli 
MiniBonz 
Laat jij vandaag die saaie boterhammen maar thuis, want we maken een lekkere picknick. En die gaan we dan gezellig 
opeten in de Turftuin. Natuurlijk spelen we daar ook gezellig. 
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 
Kinderen tot en met fase 8/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: Bubbelbal, ooit van gehoord?  Bij BubbelBal krijg je een grote 
met lucht gevulde plastic bal om je heen die als stootkussen dient. Aangezien je je 
armen niet kunt gebruiken bij het vallen, zal dit worden opgevangen door de 
opgeblazen BubbelBal. Door de grote plastic bal, kun je op de grond rollen en 
tollen. Als je omver wordt geduwd, maak je een zachte landing. We gaan 
Bubbelballen in de gymzaal. 
Groep 4: neem zwemkleding en een handdoek mee 
Groep 5 tot en met 8: neem sportkleding en sportschoenen mee. 
 

 
Vrijdag 14 juli 

MiniBonz en MiddenBonz 
De Oude Zustertuin in Bodegraven is een heel fijne plek om een dagje te spelen, tikkertje te doen, te voetballen en in 
het gras te rollen. Trek kleren aan die vies mogen worden en bereid je voor op een dag in de natuur. We reizen met de 
bus. 

Mega/TienerBonz 
Hoezo zomer? We doen vandaag gewoon alsof het winter is en gaan een dagje naar Snowworld in 
Zoetermeer.... Daar gaan we tubegliden. En omdat het zo koud is, nemen we erna lekker chocomel met 
slagroom! We reizen met de trein en de bus. Zeg je tegen je ouders dat we pas na 17.00 uur terug zijn? 
 

 
 
 

Week 2: maandag 17 juli – vrijdag 21 juli 
 

Maandag 17 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 
In het Kinderboekenmuseum in Den Haag gaan we het programma 'ABC met de 
dieren mee' volgen. Spring met Kleine IJsbeer via de letter-ijsschotsen naar de iglo 
en kruip door het hol van Vos en Haas. Met Kleine Ezel ga je op zoek naar verborgen 
letters en Spuit Elf heeft hulp nodig met het blussen van de brand. En wie zit daar 
verstopt? Is dat Dikkie Dik....? 
MegaBonz/TienerBonz 
T/m groep 5: Een professor van Mad Science gaat jou helpen aan de slag te gaan als 
echte wetenschapper: je maakt je eigen vulkaanuitbarsting! En alsof dat nog niet genoeg is: je gaat ook kneedgum 
maken. 
Groep 6 t/m 8: 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 18 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! We lopen erheen. 
Neem droge kleren en/of een bikini of zwembroek mee. 
 
MiddenBonz 
Zeerovers en kapers: stoere en ruige types. Net zoiets als jij, dus! Kom vandaag met je ooglapje 
voor, hang je zwaard in je riem en gedraag je als een echte piraat! 
 
 
MegaBonz/TienerBonz 
Tot en met groep 5: Natuurspeeltuin Steinse Groen is een fijne plek om een dag door te brengen. Lekker knoeien met 
water, met zoveel mogelijk kinderen in de grote schommel, zwieren aan de kabelbaan... We gaan hier met de bus 
naartoe. Neem je een handdoek en je badkleding mee? 
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. 
T/m groep 5: neem zwemkleding en een handdoek mee 

Groep 6 tot en met 8: Kom op de fiets, neem zwemkleding of droge kleding mee. Alleen kinderen met een 
zwemdiploma mogen mee. Heeft uw kind (nog) geen zwemdiploma? Neemt u dan contact op met de 
administratie via info@bibelebonz.nl. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Woensdag 19 juli 
Allen 
Zo'n bowlingbal is natuurlijk wel zwaar, maar dat betekent ook dat je heel veel kegels kunt omgooien. Lukt het jou om 
ze allemaal in 1x om te gooien? Dan ben je de Held of Heldin van de bowlingbaan! Na het bowlen gaan we nog lekker 
even spelen in de natuurspeeltuin. We reizen met de bus. 
 

Donderdag 20 juli 
MiniBonz 
Ook zo'n trek in een broodje knakworst? Komt dat even goed uit! Je mag je broodtrommel thuis laten. We gaan spelen 
op de MiddenBonz en gaan daar ook lekker ons broodje knakworst eten. Mosterd of ketchup erbij?  
Geen lunchpakket mee, tenzij uw kind niet van een broodje knakworst houdt 
MiddenBonz 
Fort Drakesteyn in Schiedam is een grote en spannende speeltuin waar we ons vandaag prima zullen vermaken. We 
gaan met de trein en tram naar Schiedam. 
MegaBonz/TienerBonz 

Tot en met groep 5: Vandaag doen we mee met het programma van Sport.Gouda. We sporten in het 
Sportpark Uiterwaarden en reizen per bus. We vertrekken om 9.15 uur, zorg dat je op tijd bent. 

 
 

Groep 6 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. Op naar Rotterdam! Neem je zwemkleding 
en een handdoek mee. 
Tot en met groep 5: Sportspullen mee, vertrek om 9.15 uur. 
Groep 6 tot en met 8: Neem zwemkleding en droge kleding mee en zorg dat je bij zonnig weer bent ingesmeerd met 
zonnebrand. 

 



 

 

Vrijdag 21 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 24 juli – vrijdag 28 juli 

Maandag 24 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 Mega/TienerBonz  
Hoe zit dit nou toch? Probeer dit maar eens na te doen... Deze tekening is gemaakt door M.C. 
Escher. Vandaag gaan we nog meer van zulke wonderbaarlijke tekeningen zien, want we gaan naar 
Den Haag, naar het voormalige winterpaleis van koningin-moeder Emma. Daar is de tentoonstelling 
Escher in het paleis. Wedden dat jij vannacht droomt van vogels die in vissen veranderen die in 
vogels veranderen die in vissen..... 
We reizen met de trein naar Den Haag. 
 

Dinsdag 25 juli 
MiniBonz en MiddenBonz 
Spetter de spat! Vandaag doen we allemaal leuke waterspelletjes op het plein. Niemand mag er droog vanaf, maar ook 
de leidsters natuurlijk niet.... 
Neem je bikini of zwembroek en een handdoek mee en zorg dat je met zonnig weer alvast bent ingesmeerd met 
zonnebrand. 
MegaBonz/TienerBonz 

We gaan aan boord vandaag! We gaan op de Nieuwkoopse plassen de Watersafari van OERRR 
doen. Je speurt met een verrekijker naar vogels, zoals de buizerd en de aalscholver. Gewapend 
met een schepnet ga jij de sloten af op zoek naar waterdiertjes. Aan het eind van de tocht leggen 
de schippers de boot aan bij de Geitenkamp, een onbewoond eiland midden in de Nieuwkoopse 
Plassen. Daar gaan jullie op zoek naar Villa Kiekendief,  de vogeltoren beklimmen en lopen over 

het moeras. We gaan met de trein en de bus naar Nieuwkoop. We vertrekken om 9 uur, zorg dat je op tijd bent! 
Alleen kinderen met een zwemdiploma mogen mee. Heeft uw kind (nog) geen zwemdiploma? Neemt u dan contact 
op met de administratie via info@bibelebonz.nl. Vertrek om 9 uur. 
 

Woensdag 26 juli 
Allemaal 
We gaan vandaag op bezoek bij BSO Quadrant. Eens kijken of ze daar ook zo'n leuke BSO hebben! 
We reizen met de bus. 

 
Donderdag 27 juli 

MiniBonz  
Ach, wat is Nijntje toch een lief konijntje. En vandaag ga jij helemaal in Nijntje sfeer, want we gaan 
naar het Nijntje Museum in Utrecht! We reizen met de trein en de bus. 
MiddenBonz 
We gaan vandaag naar het Maritiem Museum in Rotterdam.  Ga jij professor Plons helpen? Er 
moet nog veel gebeuren voor vertrek: alle schepen laden en lossen, vissen vangen, containers 
scannen, de reisbestemming bepalen, zeilen hijsen of een maaltje koken in de kombuis van de houten vissersschuit. We 
reizen met de trein en bus of metro. 

MegaBonz/TienerBonz 
Heb jij ook de astronautenplaatjes gespaard? Dan heb je vandaag echt een voorsprong, want 
het is Themadag Ontdek en Beleef de Ruimte! Het is vandaag een en al planeten en raketten 
wat de klok slaat. 
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Vrijdag 28 juli 
Allemaal 
Vandaag gaan we naar BSO de Schaapskooi. Daar hebben we een frisbee clinic en gaan natuurlijk met al het leuke 
speelgoed spelen! We gaan met de bus naar het Mercatorpad. Je mag je boterhammen thuis laten, want we krijgen 
een lekkere lunch aangeboden. 
Geen lunchpakket mee 

 
Week 4: Maandag 31 juli – vrijdag 4 augustus 

Maandag 31 juli 
MiniBonz en  
Lekker spelen, de dieren aaien en kijken hoe het met ons adoptieschaapje Zaza is: we 
gaan vandaag met de bus naar de Kinderboerderij Gouda. 
 
MiddenBonz  
Een lekker ijsje om af te koelen is zalig, een lekker zelfgemaakt ijsje is nog veel lekkerder! Vandaag gaan we met de bus 
naar Stolwijk, waar we bij boerin Dirkje leren hoe je een heerlijk ijsje maakt. Natuurlijk gaan we ook spelen op de 
boerderij, dus doe maar niet je mooiste jurk aan.  

 
 
MegaBonz/TienerBonz 
Valt je grote broer je wel eens onverwacht aan en delf jij dan het onderspit? Na vandaag niet 
meer, want je krijgt een workshop taekwondo. Tae-Kwon-Do is Koreaans voor "voet-vuist-
techniek". Het is vooral bekend van de vele (hoge) traptechnieken, maar er horen ook 
verschillende handtechnieken bij. Dat weet jij na vandaag allemaal! 
 
 

Dinsdag 1 augustus 
MiniBonz  
Spetter de spat, jij wordt nat! We doen vandaag allemaal leuke en gekke waterspelletjes. Neem maar een handdoek 
mee en je zwembroek of bikini, want je mag natuurlijk niet droog het plein af! 
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 
Het Nationaal Militair Museum in Soest is een museum over de Nederlandse krijgsmacht . Je vindt er zwaarden en 
harnassen uit de middeleeuwen, maar ook straaljagers, kanonnen en tanks.... Daar zullen we eens een kijkje gaan 
nemen vandaag. We reizen met trein en bus en vertrekken om 9.15 uur van Bibelebonz. 
 

Woensdag 2 augustus 
Allemaal Vandaag krijgen we bezoek! Kinderen van BSO Quadrant, Schaapskooi en Partou komen een dagje bij ons. 
Leid jij ze rond, en laat je dan zien waar ze allemaal mee kunnen spelen? 
 

Donderdag 3 augustus 
MiniBonz   
Jij bent vast wel eens vies geweest, maar zo vies als vandaag waarschijnlijk niet, want Dennis zet een Modderbaan op 
het plein uit.... Dat wordt tijgeren door de modder, rennen door de modder, rollen door de modder.... Moet ik nog 
zeggen dat je droge kleren mee moet nemen of begreep je dat al?! 
MiddenBonz  
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. 
  



 

 

 
MegaBonz/TienerBonz 
Kinderen tot en met fase 8/groep 4: Lekker verstoppertje spelen, een dam bouwen, op de grote schommel: vandaag 

gaan we met de bus naar Natuurspeeltuin Steinse Groen. 
Groep 5 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 zwemmen. 
Zwemkleding mee en zorg dat je bent ingesmeerd met zonnebrand. Alleen kinderen met een 

zwemdiploma mogen mee. Heeft uw kind (nog) geen zwemdiploma? Neemt u dan contact op met de 
administratie via info@bibelebonz.nl. 

 
Vrijdag 4 augustus 

Allemaal 
Bij BSO Partou hebben ze heel mooi en leuk speelgoed, en een fijn plein. Dus gaan we vandaag daar maar eens op 
bezoek! We reizen met de bus. 
 

Week 5: maandag 7 augustus – vrijdag 11 augustus 
Maandag 7 augustus 

MiniBonz 
We klimmen vandaag de trap op en gaan lekker een dagje spelen op de MiddenBonz! 
MiddenBonz, MegaBonz/TienerBonz 
Ahoy Vakantieland in Rotterdam is een geweldige plek om allerlei activiteiten te ondernemen. Ga je de klimwand 
proberen, of de demonstratie van de brandweer bekijken? Zorg in ieder geval dat je sportieve kleding aan hebt en geen 
slippers draagt, die zijn bij sommige activiteiten verboden. We reizen met de trein en de metro. 

 
Dinsdag 8 augustus 

MiniBonz en MiddenBonz 
We krijgen vandaag spannend bezoek... Een varaan, een vogelspin en twee slangen komen 
jou eens van dichtbij bekijken. Medewerkers van Exotus Serpenti vertellen van alles over 
deze dieren. Durf jij een slang om je nek te nemen? 
MegaBonz/TienerBonz 
Tot en met groep 5: We gaan vandaag naar het Museum Meermanno in Den Haag. Daar 
krijg jij een workshop kalligraferen met een ganzenveer. Ja, zo ging dat vroeger! 
Groep 6 tot en met 8: Even duimen voor lekker weer vandaag, want we gaan zwemmen in de Loete. Kun jij mooi je 
borstcrawl oefenen. We gaan op de fiets naar Haastrecht. 
Groep 6-8: Op de fiets. Zwemspullen mee. Alleen kinderen met een zwemdiploma mogen mee. Heeft uw kind (nog) 
geen zwemdiploma? Neemt u dan contact op met de administratie via info@bibelebonz.nl. 

 
 

Woensdag 9 augustus 
Allemaal  
De speeltuin Westerpret in Zoetermeer is heel groot, en je kunt er van alles doen. Wedden dat jij nog niet naar huis wilt 
als het tijd is om te vertrekken? We reizen met de trein en de tram. 
 

Donderdag 10 augustus 
MiniBonz  
Fijn een dagje rommelen in de Zustertuin in Bodegraven vandaag! Dieren aaien, tikkertje en verstoppertje, echt een 
dag voor jou! We reizen met de bus en vertrekken om 9.15 uur. 
MiddenBonz  
Trek je gympen aan, doe wat rek- en strekoefeningen, dan ben je helemaal klaar voor een sportieve dag! Stef heeft 
weer allemaal leuke spelletjes verzonnen, dus dat komt goed. 
MegaBonz/TienerBonz 
Kinderen 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. Draag geen 
slippers, want dan mag je aan sommige activiteiten niet meedoen. 



 

 

Kinderen groep 6 tot en met 8: We kunnen eigenlijk niet genoeg zwemmen in de vakantie, vind je niet? Daarom gaan 
we vandaag weer lekker spetteren en spatten in de Surfplas in Reeuwijk. Daar gaan we op de fiets naartoe. 
Groep 6 t/m 8: Op de fiets, zwemspullen mee. Alleen kinderen met een zwemdiploma mogen mee. Heeft uw kind 
(nog) geen zwemdiploma? Neemt u dan contact op met de administratie via info@bibelebonz.nl. 
 

Vrijdag 11 augustus 
MiniBonz en 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 
Er komt vandaag een heel vreemde professor op Bibelebonz... Hij gaat jullie een workshop Mad Science geven. Als er 
nou maar niks ontploft! 

 
 

Week 6: maandag 14 augustus – vrijdag 18 augustus 
Maandag 14 augustus 

MiniBonz en MiddenBonz 
Er komen mensen van Circus Rotjeknor om jou de fijne kneepjes van het circusvak te leren. Jongleren, 
koorddansen, na vandaag heb jij dat allemaal onder de knie! 

MegaBonz/TienerBonz 
Klaar voor de start.... Af! We doen vandaag mee met de Kids Color Run van de Woerdense vakantieweek. Dat is een 1,5 
kilometer lange funloop vol muziek en kleur. Onderweg word je bekogeld met kleurenpoeder en ontstaat er een heus 
kleurenpalet op je T-shirt. We reizen met de trein naar Woerden en vertrekken om 9 uur. 
Zorg dat je er voor 9 uur bent, neem sportkleding mee, doe een (wit!) T-shirt aan dat vies mag worden en draag een 
zonnebril. 

 
Dinsdag 15 augustus 

MiniBonz 
Dennis zorgt dat jij helemaal in vorm bent voor het nieuwe schooljaar, en gaat daarom vandaag lekker met jou sporten. 
Met sterke spieren weer naar school! Neem je gymschoenen mee?  
MiddenBonz 
Voor de laatste keer deze vakantie naar de speeltuin van de Julianasluis.... Nog één keer de hele dag lekker spelen met 
al die leuke toestellen. We lopen naar de Julianasluis. 
MegaBonz/TienerBonz 
Tot en met groep 5: Laat jij je lunchtrommel maar thuis, en help mee om een lekker broodje gezond te maken. En 's 
middags gaan we naar het Houtmansplantsoen, om het leuke spel Levend Stratego te spelen. Ben jij de generaal? 
 
Groep 6:   Een Escape Room vandaag.... Kun jij binnen een uur ontsnappen uit een 
afgesloten ruimte, door puzzels op te lossen, door logisch na te denken, door met je 
vrienden samen te werken om aanwijzingen met elkaar in verband te brengen? Vast 
wel! We doen een Escape Room in Utrecht en reizen daar met de trein naartoe. 
 
Groep 7 en  8:  Spreid je handdoek uit op het gras, pak je zwembrilletje en duik het water in: we gaan vandaag 
zwemmen bij de surfplas in Reeuwijk. Daar fietsen we naartoe. 
Groep 5: Geen lunchpakket mee 
Groep 7 en 8: Op de fiets. Alleen kinderen met een zwemdiploma mogen mee. Heeft uw kind (nog) geen 
zwemdiploma? Neemt u dan contact op met de administratie via info@bibelebonz.nl. 
 

 
Woensdag 16 augustus 

Alle kinderen  
Lekker naar de Speelboerderij in Zoetermeer vandaag, omdat je nergens zo fijn kunt spelen als daar! We reizen met de 
bus. 

 
 
 



 

 

Donderdag 17 augustus 
MiniBonz  en MiddenBonz  
Poppentheater Dubbele Jan komt vandaag een voorstelling geven: de zoektocht naar de totempaal.... Zoek jij mee? 
MegaBonz/TienerBonz 
Tot en met fase 8/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 tot en met 8: Toveren met zand... Heb je weleens een zandtekening 
gezien op televisie? Vertel nu je eigen verhaal met zandtekeningen die je tovert 
op speciale lichttafels.  
 
 
 
 

 
Vrijdag 18 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-maar- wij-hebben-vandaag-circusdag-feest', Lachend de vakantie uit! Als je een 
diabolo hebt, mag je die meenemen. Doe sportieve kleding aan en neem je gymschoenen mee. Ennnn... nodig je 
ouders, zus of broer, opa en oma maar uit om naar de voorstelling te komen, om 16.30 uur. Dan kunnen ze zie wat jij 
allemaal geleerd hebt! 
 

  



 

 

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


