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Hoi allemaal,
Man man man wat ‘n boudel (da’s Gronings) met het
coronavirus en alle maatregelen hè! We moeten nog even
volhouden, maar hopelijk mogen we snel weer samen leuke
dingen doen. Eén van de allerleukste dingen is dan natuurlijk
Bonkhörn! En wat er ook gaat gebeuren de komende tijd,
Bonkhörn gaat door dit jaar!!! We weten nu nog niet wat in
augustus allemaal wel en niet mag, maar we gaan er sowieso
een feestje van maken! Ook al moet dat met mondkapje,
keukenhandschoenen, veiligheidsbril, oordoppen, lieslaarzen,
scheenbeschermers en badmuts aan, in en op! En hopelijk
ben jij (weer) van de partij! Ik wel!
Julius Bonk

Wanneer?

Bonkhörn wordt in de laatste week van de zomervakantie
gehouden. Dit jaar dus van maandag 16 t/m vrijdag 20
augustus. We beginnen ‘s ochtends om 9.30 uur en het
duurt tot 16.00 uur. Als de tijden vanwege de maatregelen
nog aangepast worden, laten we dat z.s.m. weten.

Wat is het thema dit jaar?

Het thema van dit gekke, maar hopelijk ook nog hele
leuke jaar is…

‘LEKKER WEER BONKHÖRN!’
Want het is lekker weer Bonkhörn en we gaan er vanuit
dat het weer lekker weer wordt. Oftewel, een vrolijk en
zomers thema. Lekker toch!

Wie kunnen er meedoen?

Alle kinderen van 6 t/m 12 jaar, die in (de buurt van)
Loppersum wonen (of logeren) kunnen meedoen. Als je
dus na de vakantie naar groep 3 gaat, kun je voor het
eerst meedoen. Ga je dit jaar van de basisschool af (je zit
nu in groep 8), dan is dit je laatste kans!

Wat kost het?

Een hele week meedoen kost € 17,50 per kind. Dit bedrag
is inclusief ranja, melk, spijkers, hout, verf, lekkere dingen
en een hele hoop activiteiten en plezier. Wanneer je je
niet van tevoren hebt opgegeven betaal je € 22,50
op de maandag van Bonkhörn. Maar doe dit liever niet,
want dat scheelt ons een hoop nawerk. Bovendien is de
kans dat je bij je vriend(inn)en in de groep komt een
stukkie kleiner en we hebben de inkopen al gedaan.

Hoe geef je je op?

Ook dit jaar meld jij je online aan en gaat de betaling
digitaal. Hoe doe je dat? Ga naar onze website
www.bonkhorn.nl, klik op ‘inschrijven’ en vul de gevraagde
gegevens in. Je kunt meerdere aanmeldingen in één keer
doen, dus voor meerdere kinderen uit een gezin. Rond je
aanvraag af door te betalen. De voorinschrijving sluit op
zaterdag 17 juli. Daarna kun je alleen nog inschrijven op
de Bonkhörnmaandag 16 augustus op het veld vanaf 8.45
uur.
Is het voor jou echt niet mogelijk om op deze manier in te
schrijven of te betalen, neem dan contact met ons op via
e-mailadres info@bonkhorn.nl. Zie ook de informatie over
‘Kans voor uw kind’.

Kans voor uw kind!

De gemeente Eemsdelta vindt dat elk kind moet
kunnen meedoen met sport, cultuur en
schoolactiviteiten. Daarom hebben zij de webshop
‘Kans voor uw kind’ in het leven geroepen voor
gezinnen met een inkomen lager dan 110% van de
bijstandsnorm. De webshop biedt vele sport,- cultuuren schoolactiviteiten waaraan kinderen tot 18
jaar kunnen deelnemen. Heb je een Kindpakket? Dan
kun je via de webshop aanmelden voor
Kinderspeelweek Bonkhörn. Over de inschrijfkosten
hoef je je geen zorgen te maken. Dat regelt Bonkhörn
met de webshop.

Belangrijk!

Bonkhörn begint om 9.30 uur, duurt tot 16.00 uur
en is op de ijsbaan of op het veld naast de Boshal.
Als we dat weten, laten we het weten;
Stevige schoenen aantrekken;
Neem elke dag je eigen brood en een beker mee;
Als je eigen gereedschap meeneemt (hoeft niet,
want er is genoeg), zet je naam er dan op en denk
zelf goed om je spullen;
Smeer je op zonnige dagen thuis al goed in met
zonnebrandcrème;
We weten nu nog niet of ouders/verzorgers/opa’s
en oma’s oftewel volwassenen op het veld mogen
komen. Zo ja, dan mogen ze ‘s morgens van 9.30
– 9.45 uur het veld op om de kinderen te brengen
en van 15.30 – 16.00 uur om de kinderen weer op
te halen;
Verzamel alvast plastic bakjes, oude lakens en
ander knutselmateriaal;
Hou de berichten over Bonkhörn in de gaten. Als
er nieuws is, hoor je van ons!

Volg ons op www.bonkhorn.nl, Facebook en Instagram!

Bonkhörn en pricacywetgeving
Je gegevens worden alleen gebruikt voor Bonkhörn en delen wij niet met anderen.
Tijdens Bonkhörn worden regelmatig foto’s gemaakt. Deze verschijnen soms ook op de website of andere sociale media zoals onze Facebookpagina. Als je daar bezwaar
tegen hebt, maak dit dan kenbaar bij het bestuur. Ook anderen maken foto’s. Hiervoor is Bonkhörn niet aansprakelijk.

