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Corona
Premier Rutte heeft afgelopen dinsdag aangekondigd dat de sluiting van scholen en kinderopvang in
ieder geval wordt verlengd tot 28 april. Dit betekent dat de kinderopvang en scholen alleen geopend
blijven voor noodopvang aan kinderen van ouders werkzaam in de cruciale beroepen.

Ondertussen op Het Strand:
• Bieden we noodopvang aan.
• Er komen per dag 1 tot 5 kinderen.
• Er werken per dag 2 pedagogisch medewerkers. Meestal 1 KDV-medewerker en 1 BSOmedewerker.
• Er wordt gewerkt aan de badkamer op Kreta.
• De vloer van Texel is vervangen.
• De medewerkers die thuis zitten hebben leeswerk mee bestaande uit vakliteratuur en een
pakket van ZIKO, voor ons een nieuwe methode om kinderen en het groepsproces te
observeren.

In de noodopvang gelden aanvullende noodmaatregelen.
Hoe gaat het straks als Het Strand weer open is?
Net als u hebben wij ook nog veel vragen.
• Hoe gaat de terugbetalingsregeling lopen?
• Gaan we echt open op 28 april?
• Gaan de mensen nog wel op vakantie? Voor onze regio is 28 april de start van de
meivakantie.
• Hoe gaan we ervoor zorgen dat er zo min mogelijk volwassenen binnen komen?
We denken aan vaste breng en haal tijden of afscheid nemen bij de deur of verlenging van de
aanvullende gezondheidsmaatregelen.
• Gaan we ons ruil beleid aanpassen of (tijdelijk) afschaffen? We verwachten volle groepen
omdat de vakantieplannen waarschijnlijk niet door kunnen gaan.
We zullen tegen die tijd hopelijk meer duidelijkheid kunnen geven over onze werkwijze.
Het Strand 12 jaar
Op 1 april hebben we een heel klein feestje gevierd.
Alle medewerkers kregen een feestpakket mee naar huis om thuis een feestje te vieren.
De festiviteiten verplaatsen we naar 1 oktober want dan bestaat Het Strand 12 ½ jaar.
Het Strand gesloten (ook voor noodopvang)
Vrijdag
10 april
goede vrijdag
Maandag
13 april
2e Paasdag
Maandag
27 april
Koningsdag
Dinsdag
05 mei
Bevrijdingsdag

Herkennen jullie het dagverblijf nog?

De nieuwe vloer van Texel

De nieuwe oude kast van Texel

De badkamer van Kreta bijna klaar

Kreta is nog niet klaar

We volgen, net als jullie de ontwikkelingen op de voet. Hopelijk zien we elkaar snel.
Tot die tijd, pas goed op elkaar en blijf gezond,
Netta van Looij

