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Kort bericht 
Deze Flessenpost is slechts een kort bericht. Dinsdag 21 april zullen we tijdens de persconferentie te horen krijgen of en op welke manier de 
kinderopvang weer opengaat. We hopen op een veilig en positief bericht. We denken alvast na hoe we de opvang gaan regelen, maar 
daarover na de persconferentie hopelijk meer. 
 
Incasso mei 
Wij hebben van het ministerie vernomen dat de compensatie over de periode van 16 maart tot en met 28 april in de maand juni wordt 
uitgekeerd door de belastingdienst in samenwerking met de SVB. Volgende week is de incasso voor de maand mei. Mocht u door de 
coronacrisis in de financiële problemen zijn gekomen dan kunt u contact met mij of Martin opnemen via info@hetstrand.net. Dan kunnen we 
samen naar een oplossing zoeken. 
 
Dank je wel 
Dank voor de lieve berichtjes 
We kregen veel lieve berichtjes, foto’s, tekeningen en kaartjes na het versturen van de regenboogkaartjes door de mentoren van de kinderen. 
Dat doet ons goed. We vinden het heel leuk om wat van jullie te horen of om jullie zien als jullie langs fietsen of lopen. 
We missen de kinderen heel erg.  
 
Gefeliciteerd! 
Gelukkig gaat het met onze medewerkers nog allemaal goed. Er zijn ook leuke berichten over onze medewerkers: Sophie heeft een nieuw 
hondje, Karin een nieuw huis en Rosli krijgt een tweede kindje in oktober. Allemaal van harte gefeliciteerd! 
 
Onze medewerkers Paul en Linsey vieren deze maand hun verjaardag. Van harte gefeliciteerd! 
En ook alle kinderen die deze maand jarig zijn van harte gefeliciteerd.  
We zullen de presentjes voor jullie bewaren! 

 
Texel Hugo  2 jaar 
Kreta  Rosa 3 jaar 
Kreta Louise  4 jaar 
Madagascar Christine 5 jaar 
Madagascar Eva 5 jaar 
Madagascar Hidde 5 jaar 
Madagascar Benthe 6 jaar 
Mauritius Bob 8 jaar 
Mauritius Bram 8 jaar 
Mauritius Abel 9 jaar 
Jamaica Tijn 7 jaar 
Jamaica James 8 jaar 

 
GGD vinger aan de pols gesprek 
De GGD-inspecteur heeft telefonisch contact opgenomen om te vragen hoe wij de noodopvang geregeld hebben. Zij was te spreken over de 
manier waarop wij de medewerkers hebben ingezet. Per dag werken er 2 medewerkers. 1 medewerker van de dagopvang en 1 van de BSO. 
Zo zien de kinderen een voor hen bekend gezicht. Elke week werken dezelfde mensen op dezelfde dag, dus dat zorgt ook voor een vast 
gezicht. 
 
De tuin 
De tuin wordt op dit moment opgeknapt door hoveniers bedrijf Richard. We krijgen nieuwe paaltjes rond de zandbak, nieuwe beplanting 
waar dat nodig is, schoon zand en schelpen en het stukje waar het gras maar niet wil groeien wordt bestraat met verschillende materialen. We 
kunnen straks met blote voeten ervaren hoe de verschillende materialen aanvoelen. Er zijn nieuwe picknick tafels besteld voor de peuters. 
 
De speeltuin 
In de speeltuin wordt ook hard gewerkt. De beplanting is gesnoeid en het pand wat wij huren van de speeltuin wordt geschilderd. De 
speeltuin is op dit moment gesloten voor bezoekers. 
 
Het Strand gesloten (ook voor noodopvang) 
Maandag  27 april  Koningsdag 
Dinsdag  05 mei   Bevrijdingsdag 
 
We hopen dat het jullie allemaal goed gaat thuis en dat jullie ook een beetje genieten van het mooie weer.   
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Netta van Looij 
 
 


