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We gaan bijna open! 
We zijn heel druk bezig met de voorbereidingen om op 11 mei weer open te gaan.  
Vooral het schema van de BSO passend maken op de schooltijden heeft ons heel veel 
inspanning gekost. We hebben een nieuwe lijst gemaakt voor de groepen Madagascar, 
Mauritius en Jamaica. We zijn zoveel mogelijk uitgegaan van de vaste groep van het kind, 
maar als uw kind zowel in de speeltuin als op de sport BSO komt kan het zijn dat we soms een 
keus hebben gemaakt voor een andere dag (bestudeert u het lijstje onder aan de brief daarop 
goed). Vervolgens hebben we veel ruilverzoeken gekregen voor de broertjes en zusjes van 
schoolkinderen die nog op de dagopvang zitten. Ook deze verzoeken hebben we in schema 
gezet (zie de wijzigingen onder aan deze brief). 
 
In de berichtgeving van de overheid wordt steeds gesproken over gedeeltelijke openstelling 
van de kinderopvang en BSO na 11 mei. De rijksoverheid blijft de eigen bijdrage voor de 
kinderdagopvang en buitenschoolse opvang tot de maximum uurtarief ook na 11 mei 
vergoeden aan ouders. De vergoeding gaat door zolang de gedeeltelijke openstelling 
voortduurt. De compensatie van de eigen bijdrage boven het maximaal uurtarief voor 
dagopvang en buitenschoolse opvang zal Het Strand niet meer vergoeden. Voor kinderen die 
normaal gesproken onze BSO meer dagen bezoeken dan in het schema is opgenomen zullen 
wij nog wel de bijdrage over de extra opvangdagen vergoeden. 
 
Wat wordt er eigenlijk bedoeld met gedeeltelijke openstelling? 
 
Wie mogen er komen? 
Alle kinderen van Texel en Kreta mogen weer komen. 
BSO-kinderen mogen alleen komen als ze naar school zijn geweest. Wanneer uw kind normaal 
gesproken meer dan 2 dagen BSO-opvang krijgt is deze maatregel dus een gedeeltelijke 
openstelling voor uw kind.  
 
Openingstijden 
Op Het Strand gaat de dagopvang open voor alle kinderen van 8.00 tot 17.30 uur. 
Op de BSO gaat de opvang open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag alleen voor 
kinderen die op die dag naar school gaan. Wij hebben ervoor gekozen om de kinderen direct 
na sluitingstijd van de school op te halen, i.p.v. ze nog ¾ uur in de klas te laten wachten tot de 
BSO ze komt halen. Wij vragen u om ons een mail te sturen wanneer de ophaaltijd van 17.30 
uur voor u een groot probleem wordt.   
De voorschoolse opvang gaat open van 7.30 tot 8.30 uur, uiteraard alleen voor de kinderen 
die daarvan gebruik maken en die naar school gaan. Wij gaan er van uit dat mensen die thuis 
werken geen gebruik gaan maken van deze opvangvorm. 
Deze openingstijden kunt u dus zien als beperkte openstelling. 
 
Ziek/ verkouden 
Let op: als het kind een van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, 
keelpijn, lichte hoest, of verhoging tot 38 graden of een huisgenoot heeft met 
verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid mag het kind 



niet naar de opvang. Dit is anders dan de maatregelen die Het Strand normaal gesproken 
hanteert. Voorheen vertelden wij altijd tijdens een intakegesprek ook dat zieke kinderen niet 
mogen komen. Wat is ziek? Een kind is ziek als hij of zij te veel zorg vraagt van de 
medewerkers. Zorg die wij niet kunnen bieden. Wij hanteren de richtlijnen van de GGD. Het 
weren van kinderen komt in deze richtlijnen maar beperkt voor. Met een verkoudheid of een 
verhoging omdat het kind misschien een nieuwe kies krijgt mocht een kind gewoon komen. 
Wij vertelden ook dat kinderen met een snotneus gewoon mochten komen, anders kunnen 
we de kinderopvang wel sluiten. Jonge kinderen zijn soms wel 10 keer per jaar verkouden, het 
kan ook wel weken aanhouden. Nu is alles anders. Wij mogen deze kinderen niet opvangen. 
Wij gaan ouders bellen als er een kind is dat hoest of een snotneus heeft dat het kind naar 
huis moet. Heel vervelend, maar wij rekenen op uw verantwoordelijkheid. In die zin zijn we 
dus ook beperkt open. 

Noodopvang 
De reguliere plaatsen worden eerst ingevuld. Daarnaast is er nog de mogelijkheid om 
noodopvang aan te vragen. Op de dagopvang en op de BSO is dit alleen mogelijk als de 
groepsgrootte dit toelaat. De school biedt noodopvang aan op schooltijden en de BSO voor en 
na school. Net als nu dient u de noodopvang aan te vragen per mail of WhatsApp.   
 
Wat kwam er naar voren uit de belrondes met u? 
Tijdens de bel ronde hebben we verschillende verhalen gehoord van ouders. Sommigen 
hebben een hele fijne tijd gehad en hebben gelukkig niet te maken gehad met ziekte of erger. 
Er zijn ook gezinnen die hele zware tijd hebben doorgemaakt om een en ander te combineren 
en soms ook nog te maken gehad met ziekte of overlijden. Iedereen die we gesproken hebben 
is verheugd om weer naar Het Strand te mogen komen. We hebben u gevraagd naar de 
knelpunten t.o.v. de aansluiting KDV en BSO als u kinderen op beiden heeft.  
 
Ruilen 
We hebben ons best gedaan om de knelpunten/ ruilwensen i.v.m. schooldagen op te lossen. 
Dit is ook grotendeels gelukt (zie lijst onder aan deze brief). 
Dit rooster is voor de 3 weken van 11 mei tot 29 mei. Het rooster staat nu vast en daar 
plannen wij het personeelsrooster op. Wij verzoeken u geen wijzigingen meer aan te vragen 
voor de komende 3 weken. 
 
Afscheid nemen 
Tot nu toe zijn de meeste zorgen van ouders over het afscheid nemen bij de voordeur. Een 
ouder gaf ons als tip om een doos tissues neer te zetten voor de tranen van de ouders! Goede 
tip! Wij wensen u nu alvast veel sterkte bij het afscheid.  
Wij maken looproutes d.m.v. pijlen en strepen op 1,5 meter op de stoep. De ingang is via het 
blauwe hek van de school/onze zij-ingang en de uitgang is via het hek tegenover de voordeur.  
 
Hoe gaat het met ophalen? 
Ook bij ophalen mogen ouders niet naar binnen. We hebben de haaltijd verkort zodat er een 
medewerker bij de deur kan staan om het kind over te dragen. 
Ophalen op de dagopvang en BSO van 11 tot en met 29 mei: 
Ophalen kinderen van de dagopvang kan tussen 17.00 en 17.30 uur bij de voordeur.  
Ophalen kinderen van de Speeltuin BSO en de Sport BSO kan tussen 17.00 en 17.30 uur bij de 
ingang van het hek. 
Bij de Speeltuin BSO en de Sport BSO is het hek op slot en gesloten voor publiek. Wij 
verzoeken u voor het hek te wachten. De BSO-medewerker brengt uw kind naar het hek. 
Waarom niet om 18.00 uur? 



Wij kiezen ervoor om iets kortere openingstijden te hanteren. Dit doen wij zodat we de 
volledige bezetting van medewerkers op de groep kunnen inzetten. Medewerkers werken 9 
uur op een dag. Op deze manier kunnen ze alle 3 op Texel en alle 2 op Kreta van 8.00 tot 
17.30 werken. Dit voorkomt wisseling van medewerkers aan het begin en/of eind van de dag 
op de groep. 
Op de BSO hanteren we ook de ophaaltijd tussen 17.00 en 17.30 uur.  
Een aantal scholen heeft de schooltijden aangepast. I.p.v. 14.45 uur zijn de kinderen nu al om 
14.00 uur uit. Wij houden hiermee de opvang uren voor de kinderen aan en passen de 
werktijden van onze medewerkers hierop aan. 
 
Wordt er gewerkt met mondkapjes? 
We werken alleen met mondkapjes bij het verschonen van een poepbroek. Verder hanteren 
we de hygiëne maatregelen die normaal al gelden en extra maatregelen zoals extra 
schoonmaken en ontsmetten van deurkrukken, lichtknopjes en babyspeelgoed.  
De 1½ meter richtlijnen hanteren we met de medewerkers onder elkaar en met u.  
 
Is de op opvang open op Hemelvaart en vrijdag na Hemelvaart. 
Hemelvaart is Het Strand dicht en op vrijdag na Hemelvaart is de BSO gesloten (net als de 
school) maar de dagopvang is open. 
 
De sportclubjes gaan weer van start, kan Het Strand de kinderen brengen? 
Dit zullen we per kind moeten bekijken. Natuurlijk kunnen we de kinderen wel naar de 
tennisles in de speeltuin begeleiden als ze in de speeltuin opvang hebben. 
Een voorwaarde is dat we de voldoende medewerkers hebben, het sportclubje in 
Badhoevedorp is en het is alleen een service voor de speeltuin BSO.  
 
Kunnen er extra foto’s gemaakt worden.  
Vooral voor ouders waarvan de kinderen van groep zijn veranderd. De ouders hebben de 
groep nog niet gezien.  
Wij zullen foto’s maken van alle ruimtes en die op de website zetten. Wanneer de kinderen er 
weer zijn zullen we foto’s op Bitcare plaatsen.  
 
Worden er wel intakegesprekken gevoerd met nieuwe ouders? 
De intakegesprekken vinden telefonisch plaats. 
 
Ik twijfel nog of mijn kind naar de BSO komt. 
Dat hebben we ook een aantal keer gehoord. Wij maken een presentielijst voor de BSO. 
Daarop staan ook de kinderen waarvan de ouders nog twijfelen of ze wel of niet komen. 
Mocht uw kind toch niet komen wilt u dat dan minimaal 1 dag van tevoren doorgeven via de 
WhatsApp.  
 
Activiteiten rooster BSO 
Op de BSO hebben we een ander programma dan u van ons gewend bent. De kinderen 
hebben de afgelopen weken hoofdzakelijk sociale contacten gemist, of te wel het spelen met 
vriendjes en vriendinnetjes. Wij gaan de kinderen dan ook niet overladen met programma’s. 
Wij geven de kinderen in ieder geval tot 22 mei de ruimte om vrij te spelen. Daarna zal er 
weer een activiteitenprogramma van start gaan. U ontvangt het programma middels Bitcare. 
 
 
  



Straks na de zomervakantie naar groep 3 / Sport BSO 
Wij willen graag weten welke kinderen na de zomervakantie naar groep 3 gaan. Wilt u dit 
middels de mail aan ons doorgeven. Voor kinderen vanaf groep 3 is het mogelijk om naar de 
sport BSO te gaan. Als u denkt dat uw kind de sport BSO wel leuk vindt dan mag hij of zij 
natuurlijk gewoon een keer meedoen. Op de sport BSO is nog plaats op dinsdag en 
donderdag. 
 
Hoe gaat het op de Sport BSO 
Wij huren de kantine en het gebruik van het voetbalveld op maandag, dinsdag en 
donderdagmiddag en in vakantieweken de hele dag. De sport BSO is op het terrein van 
Sportclub Badhoevedorp aan de Sportlaan 2. We maken gebruik van de voetbalvelden, maar 
soms ook van een gymzaal. Omdat er plannen zijn om de voetbalvelden te verplaatsen naar 
de andere kant van de Schipholweg gaat het om tijdelijke huur. Uiteraard doen we ons best 
om of mee te verhuizen of een andere sport locatie te zoeken wanneer de plannen concreet 
worden (de plannen er zijn al meer dan 10 jaar en zijn weer een aantal jaren opgeschoven).  
Er wordt gewerkt in blokken van 3 weken. In die weken werken we aan 1 sport per 
opvangdag. Bijvoorbeeld maandag hockey, dinsdag boogschieten, donderdag boksen. De 
vaardigheden die je nodig hebt bij een sport worden aangeleerd d.m.v. verschillende 
spelvormen. De kinderen gaan als ze aankomen op de BSO eerst sportkleding aandoen, 
daarna wat eten en drinken en van 16.00 tot 17.00 uur is de sportles. Kinderen doen hier 
allemaal aan mee. Na de sportles mogen kinderen zelf sporten of binnen of buiten spelen 
(tekenen, een spelletje aan tafel, sjoelen enz). 
 
Wijzigingen 
Dit zijn de wijzigingen vanaf 11 mei tot en met 29 mei voor de dagopvang. 
Texel 
Dex van der Haar donderdag ipv dinsdag 
Sienna Martha vrijdag ipv maandag 
Liva Lou Uyan dinsdag ipv woensdag 
Kreta 
Oliver van der Meer dinsdag ipv woensdag 
Valentijn Koch maandag ipv vrijdag 
Amy van der Kroft maandag en donderdag ipv dinsdag en vrijdag 
Aiden van Haastrecht dinsdag en vrijdag ipv maandag en donderdag 
Sophie Bosch maandag ipv woensdag 
Anna Hetsen donderdag ipv vrijdag 
 
  



Dit is het BSO-rooster voor de komende 3 weken. 

     
Ibiza, VSO     
  maandag dinsdag donderdag vrijdag 

1 Aydin Bram K Aydin Eva G 

2 Bram K Luke V Bram K Kim 

3 Doutzen Mike Doutzen Luke V 

4 Eva G Milana Eva G Milana 

5 Isabella? Sem Isabella   

6 Kim   Kim   

7 Luke H   Mike   

8 Mike       

9 Sem       

10         

Madagascar     
  maandag dinsdag donderdag vrijdag 

1 Abi Bram K Amy Christine 

2 Aimee Christine Boaz Idil 

3 Amy Fiena Bob Jorn 

4 Benthe Idil Bram K Lotje 

5 Boaz Jorn Enrique Lotte 

6 Bram K Lotje Eva B Louis 

7 Enrique Lotte Eva G Marta 

8 Eva B Louis Hidde Dr Milana 

9 Eva G Marta Hidde v D Myrthe 

10 Hidde Dr Milana Hugo Nena 

11 Hidde v D Myrthe James K Nils 

12 Hugo Naya Jim Nyara 

13 James K Nena Julia Samuel 

14 Julia Nils Nuala Veerle 

15 Luke H Samuel Philou   

16 Nuala   Rifka   

17 Rifka   Siem   

18 Stan   Stan   

19 Teun H   Veerle   

20 Willem   Willem   

Mauritius         

  maandag dinsdag donderdag vrijdag 

1 Art Carlijn Art Abel 

2 Bram H. Ilaria Felien Adam 

3 Isabella Jelle Fleur Aiden 

4 Joep Kalynda Gideon Carlijn 

5 Jordan Mees Isabella Dean Jesse 

6 Kim Nout Jordan Ilaria 

7 Liz v/d L Nyara Kim Jelle 

8 Lizzy Olivier SG Krijn Jesse v S 



9 Luca Thijn V. Laurens Kalynda 

10 Naya * Tim Lieve Lieve 

11 Noemi Vajen Liz G? Lize 

12 Sascha Ysbrand Liz vd L Max 

13 Sem   Luca Mees 

14 Teun D J   Pleun Moaz 

15 Thijn B   Robin Olivier SG 

16 Valentijn   Sare Sophia 

17 Viggo   Sascha Thijn V 

18     Teun DJ   

19     Vajen   

20     Vienne   

Jamaica     
  maandag dinsdag donderdag  

1 Bram B Adam Bram B  
2 Felien Aiden Finn  
3 Fleur Dean Jesse Lena  
4 Jochem Dean v H Olivier B  
5 Laurens? Helena Viggo  
6 Leah James J    
7 Liz G? Jesse v S    
8 Mare Lize    
9 Nienke Max    

10 Olivia Moaz    
11 Pieter Sem    
12 Pleun Sophia    
13 Robin Timur    
14 Sare      
15 Tijn       
16 Vienne      
17       
18        
19        
20        

     
  Plesmanschool nvt Dion komt niet  

  
Rietveldschool vanaf 14.15 
uur   

  BAS vanaf 14.30 uur    
  ONS vanaf 14.00 uur   

 
 
We hopen dat het jullie allemaal te zien na 11 mei! 
 
Met vriendelijke groeten, 
Netta van Looij 


