plezier
ontmoeten

leren
ontdekken

Na schooltijd samen leren,
beleven en ontdekken!
Na schooltijd is er nog zóveel te beleven en te leren. Activiteiten waar je
op school, thuis of bij de buitenschoolse opvang misschien niet zo snel
mee in aanraking komt, maar die o zo leuk en leerzaam zijn.
Bons (Borsele Na School) doet ze, samen met uw kind!

Kennismaken

Bons organiseert juist datgene wat
uw kind op school of daarbuiten niet
zo snel tegenkomt. Denk bijvoorbeeld
aan boetseren, techniekwerkstukjes
maken en op (foto-)excursie gaan
in de lokale natuur. Uw kind maakt
spelenderwijs kennis met:
• Kunst, cultuur & muziek
• Sport & spel
• Natuur & milieu
• Techniek

-> fotografie

Samen met
dorpsgenootjes

-> techniek

Het leuke van Bons is dat het
dichtbij georganiseerd wordt
in en rondom één van de
basisscholen. Het maakt niet
uit op welke basisschool uw
kind zit. Hij/zij mag meedoen
aan alle activiteiten in de
gemeente Borsele. Samen met
dorpsgenootjes plezier maken,
sporten, leren en groeien. Bons
vergroot je wereld!

Talenten ontwikkelen

Onderzoeken, ontdekken, spelenderwijs
leren. Het zijn activiteiten die tegenwoordig
soms in het gedrang komen. Het gemak van
online spelletjes loert. Maar samen met Bons
onderzoekt, ontdekt en leert uw kind in een
veilige en leuke omgeving allerlei nieuwe
dingen. Onder deskundige begeleiding gaat
uw kind op pad en ontwikkelt interesses en
talenten die voorheen misschien nog niet
aanwezig of zichtbaar waren.

-> muziek maken

“Samen met dorpsgenootjes plezier maken,
sporten, leren en groeien.
Bons vergroot je wereld!”
Lage kosten en geen abonnement

Bij Bons zit u niet vast aan een jaarabonnement
of een lange reeks activiteiten. U kiest, samen met uw
kind, de activiteiten uit waar hij/zij aan deel wil nemen.
Daar schrijft u voor in via www.naarbons.nl en betaalt
u slechts € 1,50* per kind per middag via iDEAL. Zo
simpel is het. Wij laten de activiteiten bovendien
zoveel mogelijk aansluiten op de schooltijden, zodat
u zo weinig mogelijk hoeft te regelen voor
tussentijdse opvang.

-> kunst & cultuur

* Kunt u Bons niet betalen? Informeer bij GR de Bevelanden
voor mogelijke vergoedingen uit het declaratiefonds.

Voor wie?

Bons is er voor alle basisschoolleerlingen
in de gemeente Borsele. We organiseren
betaalbare, leuke, uitdagende en leerzame
activiteiten voor kinderen van groep één
tot en met acht. Lijkt het u wat? Kijk dan
op www.naarbons.nl welke activiteiten
de komende tijd worden aangeboden.
Op deze site vindt u ook de algemene
voorwaarden en inschrijfmogelijkheden.
Graag tot gauw!

Op een rij:

• voor kinderen uit groep 1 t/m 8
• activiteiten vinden plaats na
schooltijd onder begeleiding
van een deskundige
• slechts € 1,50 per kind per
middag (een activiteit bestaat
vaak uit een korte reeks van
meerdere middagen)
• geen abonnement, eenvoudig
online inschrijven en betalen

Bons een initiatief van de gemeente Borsele i.s.m.:

colon

vereniging reformatorisch primair
onderwijs zeeland

snel naar www.naarbons.nl

Volg Bons ook op Facebook - www.facebook.com/naarbons

