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We gaan weer open! 
Vanaf 11 mei gaat de dagopvang weer volledig open en de BSO gaat aangepast open. 
 
Hoe gaat het met u en uw kind? 
Omdat we graag willen weten hoe u de weken bent doorgekomen en/of er bijzonderheden 
zijn gaan we u de volgende week bellen. We beperken zo ook de verhalen aan het hek/ 
voordeur. Zodat we bij het brengmoment alle aandacht aan uw kind kunnen besteden. De 
vragen die nog boven komen zullen we bundelen en per mail terugkoppelen. 
Dit zijn de vragen die gesteld gaan worden: 

• Heeft u thuis gewerkt? Zo ja, hoe heeft u dit ervaren? 
• Hoe denkt u dat uw kind dit heeft ervaren? 
• Zijn er in jullie omgeving (familie/ vrienden) mensen ziek geworden? 
• Zijn er in jullie omgeving (familie/ vrienden) mensen overleden? 
• Zijn er veranderingen waar we rekening mee moeten houden, zoals verandering in het 

dagritme, eetgewoonte of andere ontwikkelingen? 
• Weet u iets over de sportclub waar uw kind normaal gesproken door ons naar toe 

wordt gebracht? 
• Heeft u een wens om te ruilen voor uw kind dat naar de dagopvang gaat omdat 

broer/zus op een andere dag naar school gaat? 
 
Hoe gaat Het Strand het regelen 
Wij realiseren ons dat het voor veel kinderen heel leuk is om weer naar Het Strand te komen 
en hun vriendjes en vriendinnetjes weer te ontmoeten (en voor de medewerkers ook). Maar 
kinderen zijn lang thuis geweest en hebben veel aandacht gekregen van hun ouders. 
Misschien was het soms ook minder gezellig thuis. Hebben kinderen de spanning of stress van 
de ouders die ook nog hun eigen werk moeten doen wel meegekregen. Wellicht was er 
verdriet omdat opa en oma niet bezocht konden worden of was er wel iemand ziek geworden 
in hun omgeving of overleden. 
 
Rustig beginnen en wennen 
Op Het Strand is het allemaal anders. Er zijn meer kinderen en geen ouders. Gelukkig wel de 
vaste medewerkers. We willen dan ook eerst aandacht besteden aan hechting. Kinderen 
moeten zich eerst weer veilig voelen op Het Strand. Ze moeten wennen aan elkaar, aan de 
medewerkers en aan de groep die er een beetje anders uitziet.  
Kinderen hebben baat bij een vast dagprogramma. We zullen de eerste week of weken dan 
ook het dagprogramma aanhouden en geen extra gekke activiteiten organiseren. We kijken 
waar de kinderen behoefte aan hebben. Willen kinderen praten over de ‘corona’ tijd thuis of 
willen ze spelen. De kinderen die nu gebruik maken van de noodopvang zullen ook weer 
moeten wennen aan een drukkere groep. Zij moeten meer dan nu het speelgoed en de 
aandacht van de medewerker delen.  
We geven de kinderen de tijd en de mogelijkheid om de band met elkaar en de medewerker 
weer op te bouwen.  
 
  



Brengen bij de dagopvang 
Omdat ouders en medewerkers 1½ meter afstand moeten houden nemen we de volgende 
maatregelen om het brengen in de dagopvang zo soepel mogelijk te laten verlopen. 

• Brengen gebeurt door 1 ouder 
• Brengen kan tussen 8.00 en 9.00 uur. Wij verzoeken u vriendelijk om, als u geen 

schoolkinderen weg hoeft te brengen, voor 8.15 uur of na 8.40 uur te komen. Als u wel 
kinderen naar school brengt doe dit dan eerst en breng daarna uw kind naar de 
dagopvang. 

• Fietsen graag in de fietsenrekken bij de school. 
• Ouders mogen het gebouw niet in. 
• Een medewerker van de groep staat bij de voordeur te wachten om de kinderen te 

ontvangen. 
• Baby’s en (dreumesen, wanneer u verwacht dat uw kind anders bij u in de nek blijft 

plakken) worden waar mogelijk in een wandelwagen gebracht zodat de medewerker 
contact kan maken met het kind op ooghoogte en het kind uit de wagen kan halen. 
Ouder en medewerker op 1½ meter afstand. 

• Als de wandelwagen geen optie is kan het kind al pratend door u op een speelkleed 
buiten gelegd worden de medewerker kan dan op afstand zitten en het kind 
benaderen als u afstand neemt (bij minder mooi weer kan dit binnen, via de 
achterdeur). 

• Wij zullen de bekende strepen op de grond aftekenen om gepast afstand te kunnen 
bewaren en een loop richting aangeven. 

• Zorgt u ervoor dat uw kind alvast is ingesmeerd met zonnebrandmiddel? Dan scheelt 
weer een contactmoment. 

• Zorgt u voor een plastic tasje voorzien van naam met reservekleding en eventueel een 
knuffel voor in het bakje van het kind. Wij verzoeken u om geen speelgoed van thuis 
mee te geven. 

 
Gezondheid en veiligheid 
Het RIVM geeft aan dat gezondheidsrisico’s voor kinderen heel beperkt zijn. Kinderen hoeven 
geen 1½ meter afstand te nemen van elkaar en ten opzichte van volwassenen alleen waar 
mogelijk. Ouders en medewerkers moeten wel 1½ meter afstand van elkaar houden. 
 
Hygiëne maatregelen zoals we die normaal gesproken volgen blijven van kracht. Daarnaast 
zijn er extra maatregelen getroffen. 

• 1½ meter afstand houden bij brengen en halen. 
• Ouders komen niet in de groep, het afscheid is bij het hek of bij de voordeur. 
• Handenwassen/ desinfecteren bij binnenkomst. 
• Kinderen wassen op vaste momenten voor het eten, na het toilet, na het buiten spelen 

en bij zichtbaar vieze handen hun handen en extra tussendoor. 
• We gebruiken papieren handdoekjes (net als altijd). 
• We gebruiken eigen washandjes (net als altijd). 
• Deurkrukken, schakelaars en trapleuningen worden dagelijks gereinigd. 
• De groepen worden extra geventileerd. 
• Activiteiten vinden waar mogelijk in de buitenlucht plaats. 
• Babyspeelgoed wordt dagelijks gewassen. 
• Eigen beddengoed per persoon (net als altijd). 

Kinderen met ziekteverschijnselen zoals neusverkoudheid en hoesten mogen niet komen.  
Wanneer iemand in het gezin koorts heeft moet het hele gezin thuisblijven. 
  



BSO 
Voor de BSO ligt het nog een beetje ingewikkeld. Leerlingen krijgen op de basisschool de helft 
van hun lestijd weer les op school in halve groepen. Het Strand biedt BSO aan kinderen van 4 
scholen in Badhoevedorp.  
 
Op basis van de informatie die wij van school gekregen hebben, hebben we een voorlopig 
BSO-rooster gemaakt. Zie laatste bladzijden. Dit rooster is onder voorbehoud. Scholen werken 
met halve klassen maar uit ons rooster volgt dat onze groepen op bepaalde dagen vol zitten. 
Het kan zijn dat er aanvullende voorwaarden door de overheid zullen worden gesteld. 
 
Het rooster is anders dan de normale BSO dagen en volgt het schema van de scholen. Waar 
ouders normaal gesproken 1 dag afnemen hebben we, als dat mogelijk was die dag op het 
rooster gezet. Wanneer ouders 2 of meer dagen afnemen hebben we 2 dagen, volgens school 
schema op het rooster gezet. We maken gebruik van de opvang in de speeltuin en op de sport 
BSO. Wanneer kinderen normaal gesproken ook 1 of meer dagen naar de sport BSO gaan 
hebben we dat nu ook gedaan. In ons telefoongesprek met u zullen we de indeling aan u 
voorleggen. Op dagen dat de kinderen niet naar school gaan mogen zij niet naar de BSO, 
ondanks onze opvangovereenkomst. 
 
De voorschoolse opvang is vanaf 7.30 uur open voor kinderen die daar al gebruik van maakten 
voor de crisis en uiteraard alleen op de dagen dat het kind staat ingedeeld op school. Aub ook 
hier afscheid nemen bij het hek en uw kind via de trap aan de achterkant van het gebouw 
binnen laten gaan. 
 
Let op: als kinderen de volgende klachten hebben: neusverkoudheid, loopneus, niezen, 
keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden of een huisgenoot heeft met 
verkoudheidsklachten en koorts mag een kind niet naar de opvang. 
 
De noodopvang blijft beschikbaar voor kinderen waarvan ouders in cruciale beroepen werken 
mits er plek is in de groep. 
 
Ruilbeleid 
Het Strand heeft de BSO-groepen ingedeeld conform de schooldagen van de kinderen. 
Voor ouders met kinderen in zowel dagopvang als BSO is dit niet altijd een match.  
We hebben dit in kaart gebracht en 1 van de vragen in ons belronde zal zijn: Zijn er ruilwensen 
die beter aansluiten bij uw BSO-kind. Omdat de groepen een hoge bezetting hebben is dit niet 
gegarandeerd een succes, maar we doen ons best. 
 
De speeltuin 
De vloerafwerking van Madagascar wordt nog voor 11 mei vernieuwd. De verhuurder is er 
druk mee bezig. 
 
Voor meer vragen over het corona virus en de opvang verwijs ik u graag naar de website van de 
rijksoverheid www.rijksoverheid.nl  
 
We hopen dat het jullie allemaal goed gaat thuis en we zien jullie hopelijk allemaal na 11 mei! 
 
Met vriendelijke groeten, 
Netta van Looij  



Ibiza, VSO     
  maandag dinsdag donderdag vrijdag 

1 Eva G. Samuel Eva G. Samuel 

2 Kim Milana Kim Milana 

3 Bram K. Luke H. Bram K. Luke H. 

4 Isabella Mike Isabella Mike 

5 Sem Luke V. Sem Luke V. 

6 Aydin Baran Aydin   

7 Doutzen   Doutzen   

8 Noemi       

9 Olivia       

10         

Madagascar     
  maandag dinsdag donderdag vrijdag 

1 Eva G. Samuel Eva G. Samuel 

2 Eva B. Lotte Eva B. Lotte 

3 Hugo Milana Hugo Milana 

4 Amy Idil Amy Idil 

5 Nuala Christine Nuala Christine 

6 Bram K. Louis Bram K. Louis 

7 Boaz Marta Boaz Marta 

8 Enrique Nena Enrique Nena 

9 Rifka Lotje Rifka Lotje 

10 Stan Myrthe Stan Myrthe 

11 James K. Luke H. James K. Nyara 

12 Julia Fiena Julia Nils 

13 Willem Jim Willem Naya 

14 Hidde Dr Nils Hidde Dr Jorn 

15 Hidde vD Naya Hidde vD   

16 Veerle Jorn Veerle   

17 Teun H.   Siem   

18 Abi   Philou   

19 Benthe       

20 Aimee       

Mauritius     
  maandag dinsdag donderdag vrijdag 

1 Kim Jelle Pleun Jelle 

2 Isabella Abel Fleur Abel 

3 Sascha Carlijn Liz G. Carlijn 

4 Jordan Mees Dean vH Mees 

5 Liz Nout Sare Lize 

6 Teun DJ Bob Vienne Helena 

7 Sem Krijn Robin Moaz 

8 Bram B. Ysbrand Felien Sophia 

9 Thijn B. Olivier SG Laurens Dean Jesse 

10 Lizzy Nyara Gideon Max 



11 Noemi Kalynda Kim Jesse vS 

12 Bram H. Vajen Isabella Kalynda 

13 Joep   Sascha Olivier SG 

14 Tim   Jordan Adam 

15 Valentijn   Liz Aiden 

16 Viggo   Teun DJ Thijn V. 

17 Lieve   Lieve   

18 Ilaria   Luca   

19 Luca   Art   

20 Art       

Jamaica     
  maandag dinsdag donderdag  

1 Pleun Lize Bram B.  
2 Fleur Helena Sem  
3 Liz G. Moaz Olivier B.  
4 Dean vH Sophia James J.  
5 Sare Dean Jesse Jochem  
6 Vienne Max Tijn  
7 Robin Jesse vS Vivian  
8 Felien Timur Ralph  
9 Laurens Adam Lena  

10 Pieter Aiden Finn  
11 Nienke Thijn V. Viggo  
12 Olivia   Ilaria  
13 Leah   Dion  
14 Mare      
15 Dion      
16       
17        
18        
19        
20        

     
  Plesmanschool vanaf ?  

  
Rietveldschool vanaf 14.15 
uur   

  BAS vanaf 14.45 uur en op vrijdag 12.00 uur  
  ONS vanaf 14.00 uur   

 


