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Personeel 
 
Na helaas een korte tijd zullen we vrijdag 31 
januari afscheid nemen van Floor. Zij gaat 
terug naar haar vorige werkgever in haar oude 
functie. Wij wensen Floor veel plezier. 
Jannie gaat op dinsdag op Texel werken en 
Demi krijgt meer uren, zodat we het met vaste 
medewerkers opgevuld hebben. 
Op Kreta zal Sophie uitbreiding in uren krijgen 
en elke dinsdag werken. 
Texel 

Maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 
  Linsey  Linsey 
Ida Ida/ 

Demi 
Ida Ida  

Demi   Demi Demi 
 Carienne Carienne  Carienne 
Ilona   Ilona  
   Iris Iris 

 
Kreta 

Maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 
Jannie   Jannie Jannie 
Sophie Sophie Sophie Sophie  
 Willy Willy  Willy 
  Sander  Teddy Teddy 

Vanaf 1 februari zal Iris op Texel stage gaan 
lopen (zij loopt nu stage op Kreta).Teddy komt 
op donderdag en vrijdag stage lopen op Kreta. 
Wij wensen Iris en Teddy veel plezier op hun 
nieuwe stageplek. 

Sander loopt op woensdag stage op Kreta. 

Rosli is weer fulltime aan het werk. Daar zijn 
we heel blij mee! 

Kantoor/ mail 
De mail wordt gelezen door Martin en Netta 
op maandag tot en met donderdag. Op vrijdag  
kunt u Het Strand het beste bereiken via de 
telefoon.  
 
Kantoor 

Maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 
Netta Netta Netta   
Martin  Martin Martin  
 Stefanie   Stefanie 
   Rosli Rosli 

 

 

 

 

 

 

Opnieuw stakingen onderwijs op 30 en 31 
januari 2020  

Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020 
wordt er opnieuw gestaakt in het basis– en 
voortgezet onderwijs. Het doel van de 
tweedaagse staking is structureel meer geld 
voor het onderwijs om het lerarentekort op te 
lossen, de werkdruk te verlagen en de 
loonkloof tussen primair en voortgezet 
onderwijs te dichten.  

Tekorten in de kinderopvang  

De kinderopvangsector heeft te kampen met 
grote tekorten op de arbeidsmarkt. Uit 
onderzoek in het voorjaar van 2019 kwam een 
gemiddelde vacaturegraad van 48 op de 1000 
banen. Het tekort aan medewerkers in onze 
branche is hoger dan het lerarentekort in het 
onderwijs. 

Is de BSO verplicht opvang aan te bieden? 
Stakingsdagen kunnen worden gezien als een 
situatie van overmacht, deze vallen niet onder 
de dagen die in het contract met de BSO zijn 
opgenomen (waar vaak wordt gesproken over 
‘studiedagen’, ‘schoolvrijedagen’ of 
‘schoolsluitingsdagen’). De kinderopvang-
organisatie is daarom niet verplicht opvang te 
organiseren als het onderwijs staakt.  

Als aan de voorwaarden van de 
Belastingdienst wordt voldaan kan er 
kinderopvangtoeslag worden aangevraagd voor 
de uren dat er gebruik wordt gemaakt van extra 
kinderopvang.  

Het Strand biedt beperkt extra opvang aan op 
deze donderdag en vrijdag. Dit komt omdat wij 
niet meer ruimte beschikbaar hebben. Tot nu 
toe hebben wij alle vragen naar extra opvang 
kunnen toezeggen. 

Gelukkig is Het strandteam op sterkte. We 
hebben alleen een vacature voor een extra 
invalkracht. Mocht u iemand weten dan horen 
we het graag! 



Nationale voorleesdagen 
De Nationale voorleesdagen zijn woensdag 22 
januari van start gegaan met het 
voorleesontbijt. Op Kreta staat een groot 
voorlees bed en op Texel zijn de kinderen 
lekker aan het spetteren als de mopper en 
spetter eend. De peuters hebben een bezoek 
gebracht aan de bibliotheek. 
 
Aan de hand van het voorleesboek is het thema 
emoties. We zijn boos, blij, verdrietig, verliefd 
en mopperig zoals de eend. En dat mag soms. 
 
Belastingdienst 
Vorige nieuwsbrief hebben wij u gevraagd om 
de gegevens aan te leveren op Bitcare voor de 
belastingdienst.  
Kind: 
BSN nummer kind 
Achternaam 
Voorletters 
Tussenvoegsel 
Geboortedatum 
 
Betalende ouder: 
BSN nummer ouder 
Achternaam 
Voorletters 
Tussenvoegsel 
Geboortedatum 
 
Partner (tweede ouder) 
BSN nummer ouder 
Achternaam 
Voorletters 
Tussenvoegsel 
Geboortedatum 
 
De gegevens van uw kind staan al in Bitcare.  
Wij vragen u om de ontbrekende gegevens van 
u zelf in Bitcare in te vullen dan wel aan ons te 
mailen, dan vullen wij het in. 
 
Bitcare app 
Wij willen onze communicatie zo veel 
mogelijk middels Bitcare laten lopen. Op de 
dagopvang wordt Bitcare veel gebruikt. 
Babyouders kunnen op de app zien hoeveel 
hun kind heeft gedronken en of het geslapen 
heeft.  Bij de peuters en de BSO komen er met 
name foto’s op te staan van activiteiten. Maar 
ook de activiteiten roosters van de Sport en 
speeltuin BSO willen we middels Bitcare met 
u delen. En berichten over stakingsdagen enz. 
Het is dus van belang dat iedereen de Bitcare 
app heeft. Mocht u hem niet meer kunnen 
openen, wilt u ons dan een mail sturen dan 
sturen wij u opnieuw een uitnodiging. 
 
BSO tot 18.00 uur 
Toen de kinderen van Ibiza naar de speeltuin 
of sport BSO overgeplaatst werden is de 

afspraak gemaakt dat we een periode aankeken 
of ouders het redden om op tijd kinderen op te 
halen op 2 locaties. 
Het blijkt dat er geen structurele problemen 
ontstaan. We passen onze openingstijden 
daarom niet aan. We gaan op alle locaties om 
18.00 uur dicht 
 
Sport BSO 
De sport BSO heeft de training kickboksen in 
de kickboksschool Brother-gym succesvol 
afgesloten. Er werd hard getraind en de 
kinderen waren heel enthousiast. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
Netta van Looij 
 


