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Corona
Vorige week had ik een start gemaakt met de
Flessenpost. Met daarin uiteraard ook een
bericht over het Corona virus. Daarin schreef ik
dat wij de adviezen van de GGD opvolgen. Op
donderdagmiddag kregen wij het bericht om
kinderen te weren met klachten. Wij hebben het
bericht naar u doorgestuurd en op vrijdag waren
de groepen halfleeg en op Texel was er zelfs
maar 1 kind.
In het weekend kwam de aankondiging dat er
een persconferentie aan zat te komen op
zondag. Misschien moeten de scholen sluiten,
misschien moet de kinderopvang ook dicht. De
3 opties, alles open, alles dicht, de school dicht
en kinderopvang open bracht heel wat
hersenkrakers te weeg. Ik bedacht een plan
voor het geval scholen dicht moesten en
kinderopvang open. Als ouders heb je immers
niet zo veel aan opvang van kwart voor 3 tot 6
uur. Met de oudercommissie spraken we af de
persconferentie af te wachten en daarna een
telefonische meeting te houden.
Een spannende dag. Het resultaat van de
persconferentie weet u. Martin en ik hebben
dat per Bitcare, mail en WhatsApp laten weten.
Waarom 3 keer? Omdat wij niet zeker weten
of eenieder de Bitcare App gebruikt, omdat
onze computer een probleem gaf bij het
versturen naar Hotmail en outlook adressen.
Dus wellicht heeft u de informatie 1, 2 of 3
keer ontvangen.
Toen volgde de onduidelijkheid over de
noodopvang. De kinderopvang en de school
biedt noodopvang voor kinderen van ouders
die in vitale functies werken. In het begin werd
(ook door ons) gecommuniceerd dat beide
ouders in vitale functies moeten werken.
Inmiddels is duidelijk dat het anders ligt:
Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep
uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op
te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er
een beroep worden gedaan op de school en/of
kinderopvang (dagopvang of BSO). Hierbij is
het geen harde eis dat beide ouders een
cruciaal beroep uitoefenen.

Het kabinet vindt het belangrijk dat mensen
met cruciale beroepen aan het werk kunnen
blijven en er voor hen opvang beschikbaar is.
Kinderen die ziekteverschijnselen vertonen
mogen sowieso niet naar de
noodkinderopvang. Zij moeten thuisblijven.
Op maandag kwamen de medewerkers van de
dagopvang van Het Strand naar het werk. En
de BSO-medewerkers naar de speeltuin. Wat
een rare gewaarwording om als team in een
leeg dagverblijf te zijn. Martin en Netta
maakten een plan.
Iedereen wordt 50% van zijn of haar contract
ingeroosterd. De andere 50% is de medewerker
thuis.
Per dag zijn er 2 medewerkers voor de
kinderen van de noodopvang en de andere 2
medewerkers zijn verantwoordelijk voor de
klussen. We maakten met elkaar een lijst met
mogelijke werkzaamheden. Het werd een hele
lange lijst. Ik ben trots op de grote inzet van de
medewerkers om ons dagverblijf weer
helemaal fris en schoon te maken. We blijven
op gepaste afstand van elkaar maar werken
heel hard.
De eerste week staan er slechts 6 kinderen op
de noodopvang lijst. We vangen kinderen op
aan de Amersfoordtlaan.
Tussendoor vinden ook de jaarlijkse
functioneringsgesprekken plaats en is er de
mogelijkheid om bij te lezen in vakbladen.
In het weekend vol onzekerheden spelen
natuurlijk allerlei gedachten door het hoofd.
Ongetwijfeld ook bij u.
Zo waren (zijn) wij oprecht bezorgd of wij het
hoofd boven water kunnen houden. Het Strand
is een gezond bedrijf. We hebben inmiddels na
de invoering op de WET IKK weer een hoge
bezetting. Daar zijn we trots op. Ouders kiezen
graag voor onze kleinschalige opvang. Ook
medewerkers kiezen (in de krappe
arbeidsmarkt) gelukkig nog steeds voor onze
opvang.

Dit virus kan daar verandering in brengen.
In de kinderopvang is personeel de grootste
kostenpost. Maar liefst 70% gaat daarnaartoe.
Daarnaast zijn er natuurlijk nog meer kosten
die doorlopen zoals voor huisvesting,
verzekering, energie en onderhoud. Alleen
voor de kosten voor voeding, luiers en
handenarbeid materiaal wordt in deze periode
minder uitgegeven. U ontvangt binnenkort van
ons de factuur voor de opvang in april. De
BOINK (Belangenvereniging voor ouders in
de kinderopvang) adviseert u om de rekening
te betalen, zie onderstaand:

Het belang
Het is van groot belang dat de kinderopvang in
staat wordt gesteld om kinderen van ouders
met een cruciaal beroep opvang te bieden.
Ook moet voorkomen worden dat door deze
crisis een deel van de kinderopvang – door
gebrek aan inkomsten – omvalt. Om zaken op
korte termijn zo goed mogelijk te laten
verlopen is het dringend verzoek om de gehele
factuur van de opvang (dus ook uw eigen
bijdrage) gewoon te betalen. Daarmee
behoudt u uw recht op kinderopvangtoeslag en
blijft ook uw plek behouden als de
kinderopvang weer regulier opengaat.

Compensatie voor ouders
Veel kinderen zijn nu thuis terwijl ze normaal
naar de opvang zouden gaan. Uw kosten
lopen door, misschien maakt u zich daarover
zorgen. We begrijpen uw zorg. Wij gaan er als
branchepartijen (Brancheorganisatie
Kinderopvang, Branchevereniging
Maatschappelijke Kinderopvang en
Belangenvereniging van Ouders in de
Kinderopvang) vanuit dat het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid op korte
termijn gaat aangeven hoe zij de eigen
bijdrage van ouders in zijn geheel, achteraf
gaat compenseren. We waarderen het zeer
dat u ons in deze moeilijke tijden helpt, zodat
wij onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid kunnen nemen. Als drie
partijen ontwikkelen we voorstellen voor de
wijze waarop dit kan worden georganiseerd en
zijn zeer bereid mee te werken aan een
oplossing. We zijn hierover permanent in
gesprek met het ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid en de verantwoordelijk
staatssecretaris.

Verbouwing badkamer Kreta
Eind maart, begin april starten we met de
verbouwing van de badkamer van Kreta. In
plaats van 2 dichte toiletten maken we 1 dichte
toilet en een ruimte met kleine wctjes en een
verschoonplek. We starten met de verbouwing
in het weekend en werken dan zo veel
mogelijk achter een afscheiding veilig verder
tijdens openingstijden.
Vloer Texel
In de begroting van 2020 is het vervangen van
de vloer van Texel opgenomen. Nu we door
deze omstandigheden weinig kinderen hebben
gaan we proberen om deze werkzaamheden
deze periode te laten uitvoeren.
Binnen schilderwerk
Om het helemaal af te maken hebben we ook
verf gehaald. We zullen op verschillende
plekken een muurtje of een meubelstuk
schilderen.
Voorjaarsvakantie
De voorjaarsvakantie thema was emoties bij de
BSO en circus bij de dagopvang.
De BSO is onder andere naar de voorstelling
Paniek in het insectenbos geweest in het
theater de Toverknol in Haarlem en naar het
Speelkasteel in Hoofddorp.
Na de vakantie was het Carnavalsfeest op Het
Strand.
Het Strand 12 jaar
Op 1 april bestaat Het strand 12 jaar. Omdat
Het strand dan nog gesloten is gaan we de
festiviteiten verplaatsen naar 1 oktober want
dan bestaat Het Strand 12 ½ jaar.
Lood in leidingen
Naar aanleiding van het bericht in de media
omtrent lood in de waterleidingen, hebben we
bij Het Strand een lood analyse van het
drinkwater laten maken. De uitslag was goed,
we kunnen het water gewoon drinken en
gebruiken om flessen van te maken.
Sport BSO
Misschien wat voorbarig, maar we denken
alvast vooruit.
Er is nog plaats op de Sport BSO op donderdag
voor kinderen vanaf groep 3. Wanneer uw kind
na de zomervakantie over gaat naar groep 3 en
hij of zij heeft zin om naar de Sport BSO te
gaan wilt u ons dan een mail sturen?

Stefanie ontvangt certificaat trainer Oog voor
baby’s
Stefanie heeft aan het ROC van Amsterdam de
train de trainer “oog voor baby’s” gevolgd. Zij
is nu bevoegd om zelf de babytraining te
geven, die vanuit de Wet IKK verplicht is
gesteld voor de medewerkers op de babygroep.
Stefanie gaat deze training geven in de tweede
helft van dit jaar.
Sport voor de peuters
Koen en Sander hebben alle twee een sport
achtergrond. Tijdens hun opleiding hebben ze
met name te maken gehad met les geven aan
basisschoolkinderen. Op 7 maart hebben ze
samen de training “Nijntje beweegprogramma”
gevolgd. We hebben al een kleine start
gemaakt door te gymmen met de peuters en
gaan er straks weer sportief tegenaan.
EHBO en BHV
De jaarlijkse BHV-herhaling opleiding stond
gepland op zaterdag 21 maart, maar door de
omstandigheden wordt de training uitgesteld.
Prietpraat
De peuters staan op het punt om naar buiten te
gaan. Louise helpt haar broertje en praat
daarbij in haar moedertaal. Sophie zegt: ’ja
Gino, doe je jas maar aan’. Boaz: ‘welke taal
spreekt Louise? Frans?’ Sophie: ‘nee,
Chinees.’ Boaz: ‘kan jij dat verstaan dan?’
Hidde D staat bij de juf te wachten op de BSO.
Karin ziet hem en zwaait naar hem. Hij blijft
echter bij de juf staan en zegt tegen de juf; ‘Ik
blijf hier staan, ze komen mij toch wel halen’.
Pas goed op elkaar en blijf gezond,
Netta van Looij

