Nummer 8 2020
We zijn open!
Op 11 mei zijn de deuren van Het Strand weer opengegaan.
De kinderen van Texel en Kreta gingen dapper zonder ouders naar binnen. Vele hadden er
echt weer zin in en een paar kinderen vonden het toch wel een beetje spannend en moesten
een beetje huilen bij het afscheid.
Eenmaal binnen bij de vertrouwde medewerkers en vriendjes en vriendinnetjes was het snel
weer goed.
Ik was zelf een beetje ontroerd door een kindje wat de eerste keer kwam. Zonder ouder
stapte ze de nieuwe groep binnen. Nieuwe mensen, nieuwe kinderen, nieuw speelgoed. Ze
ging echt op onderzoek uit, zo dapper.
Ook voor de nieuwe babyouders die voor het eerst na hun verlof weer aan het werk moesten
en hun kindje bij Het Strand achterlaten, heb ik bewondering. Wat een vertrouwen. We
hebben veel filmpjes en foto’s en berichtjes gestuurd, zodat de ouders gerustgesteld konden
worden.
Ook de BSO-kinderen hadden er weer zin in. Hoewel ze veelal op andere dagen kwamen dan
normaal gesproken zagen ze toch weer hun vrienden en vriendinnen. Ze hebben lekker buiten
gespeeld.
Het ophalen verliep in het begin een beetje rommelig. We lieten ouders bij de dagopvang de
tuin in lopen. Soms bleven ouders even praten met medewerkers of wilde de kinderen niet
meteen mee naar huis. Toen werd het toch een beetje te druk. We hebben halverwege de
week besloten om het hek dicht te laten en het kind naar de ouder te brengen.
In de speeltuin en bij de sport BSO brengen we de kinderen ook naar het hek.
Helaas bleek niet iedereen de Flessenpost te hebben ontvangen of gelezen, waarin stond dat
we om 17.30 uur sluiten. Ophalen tussen 17.00 en 17.30 uur.
Eigenbijdrage compensatieregeling
20% van de ouders heeft ons laten weten het verschil in het uurtarief geheel of gedeeltelijk
voor zijn of haar rekening te nemen.
Wij willen graag de ouders bedanken die ons een mail hebben gestuurd. Het Strand is hier erg
mee geholpen.
Bij de nieuwe incasso wordt de compensatie van de eigen bijdrage verrekend. U ziet dit terug
op de factuur.
Belastingdienst BSN-nummer
De belastingdienst wil graag haar dienstverlening aan ouders verbeteren en daarmee hoge
terugvorderingen van kinderopvangtoeslag terugdringen en voorkomen. Om deze maatregel
te realiseren dienen wij vanaf mei 2020 maandelijks gegevens aan te leveren aan de
belastingdienst.

Deze gegevens geven een beeld van de actuele opvang (per kind het aantal uur dat het kind
de afgelopen maand naar de kinderopvang is geweest). Deze gegevens vergelijkt de
Belastingdienst met de door de ouder opgegeven schatting in de toeslagaanvraag. Als dan uit
de vergelijking blijkt dat er een groot verschil is gaat de Belastingdienst ouder(s) hierover
informeren en vragen om de gegevens te controleren en eventueel aan te passen.
Om dit mogelijk te maken is het van belang dat wij over alle benodigde gegevens beschikken.
Wij vragen u dan ook, als u dat nog niet gedaan heeft, ons een mail te sturen met de volgende
gegevens:

• Het BSN-nummer en de geboortedatum van u en uw partner.

Nieuwe handreiking langdurig neusverkouden.
Het RIVM heeft dinsdag een handreiking over hoe te handelen bij kinderen met langdurige
neusverkoudheid gepubliceerd.
Wanneer thuisblijven?
Iedereen met klachten van hoesten en/of neusverkoudheid en/of koorts moet thuisblijven
totdat de klachten ten minste 24 uur over zijn. Dit geldt ook voor kinderen, die dan dus ook
niet naar school of kinderopvang mogen komen.
Aandachtpunten:
•

Dit geldt niet voor kinderen met bekende chronische luchtwegklachten; zij mogen wel
naar kinderopvang.

•

Voorkom dat kinderen met nieuwe milde luchtwegklachten langdurig geen toegang
hebben tot de kinderopvang.

Kinderen met chronische luchtwegklachten
Kinderen die last hebben van bijvoorbeeld hooikoorts of astma en herkenbare klachten
hebben die horen bij deze aandoening mogen wel naar de opvang. Alleen als het
klachtenpatroon verandert of als het kind nieuwe klachten krijgt moet het kind thuisblijven.
Bij twijfel over de oorzaak van de klachten kan het kind getest worden op COVID-19.
Kinderen met nieuw ontstane luchtwegklachten
Bij een kind met nieuw ontstane milde klachten, die langer dan een week aanhouden, kan een
test uitgevoerd worden als dit consequenties heeft voor de opvang.
Veiligheidsmaatregelen
Op onze website bij het stukje veilig en gezond staan alle corona veiligheidsmaatregelen
beschreven. De maatregelen heeft u al eerder kunnen lezen in de Flessenpost.
Zonnetjesweek

Volgende week starten wij met het thema
zonnetjes week.
Met een goede zonbescherming kan je heerlijk
genieten als je buiten bent. Dit is extra belangrijk
voor jonge kinderen van 0 tot en met 4 jaar.
Daarom organiseert het Huidfonds elk voorjaar de
Zonnetjesweek voor de kinderopvang. Tijdens deze
voorlichtingsweek voor kinderdagverblijven,
peuterspeelzalen en gastouderlocaties leren

kinderen, hun ouders en pedagogisch medewerkers op een positieve manier over veilig spelen
in de zon.
Wij vragen u om uw kind ’s morgens thuis al een keer in te smeren voor hij of zij naar de
opvang komt.
Zomervakantie
Onafhankelijk van de maatregelen die de overheid neemt t.a.v.de scholen, (tenzij er een
totale lock down komt) gaat de BSO in de zomervakantie weer van start met het oude rooster.
Alle kinderen komen op dagen van het contract wat is afgesloten met Het Strand. Alle
kinderen worden opgevangen in de speeltuin. (dus ook de kinderen die normaal nar de sport
BSO gaan)
Mocht uw kind ondanks de beperkingen op het gebied van vakantiemogelijkheden een
periode niet naar de opvang komen dan horen we dat graag. U kunt uw vakantie of vrije
dagen via de Bitcare app kenbaar maken.
We hebben het thema deze zomervakantie aangepast aan de realiteit: vakantie in eigenland!
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.
Traktatie
De jarige kinderen mogen op Het Strand hun verjaardag vieren. Uw kind mag alleen een
voorverpakte traktatie uitdelen.
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.
Babytraining
Stefanie gaat in juni starten met de babytraining. Carienne, Ilona en Linsey zullen de
babytraining Oog voor baby’s gaan volgen, samen met 5 pedagogisch medewerkers van KDV
Villa Lilla. De training sluit aan bij eerdere trainingen die de medewerkers hebben gehad over
interactievaardigheden.
Klachtenvrij
Het Strand is aangesloten bij de Geschillencommissie. Onlangs
ontvingen wij het volgende bericht.
‘In 2019 zijn bij de Geschillencommissie Kinderopvang geen geschillen
ingediend over uw organisatie(s) en/of vestigingen. Een mooie
prestatie waarmee wij u graag feliciteren!’

Wij zijn daar natuurlijk trots op. Mocht u klachten, tips of
opmerkingen hebben kunt u natuurlijk ook altijd bij ons terecht.

Prietpraat
Sophie wiegt in de tuin een baby in de kinderwagen. James komt kijken. Sophie zegt: “dit is
een nieuwe baby, lief he?” James zegt:’ heb je die gekocht?’
Hoe nu verder?
Naar aanleiding van de persconferentie van 19 mei ’20 blijft de opvang tot 8 juni zoals we die
nu geregeld hebben.
De kinderopvang blijft open voor alle kinderen.
Kinderen van de BSO gaan gedeeltelijk naar school en op een schooldag naar de BSO volgens
het schema dat wij nu ook hanteren.
De kinderen die van dag geruild hebben i.v.m. broers of zussen op school houden hetzelfde
schema tot 8 juni (wij ruilen niet terug ook niet als er een feestdag is).
De openingstijden blijven tot 8 juni hetzelfde als nu.
Dagopvang van 8.00 tot 9.00 uur brengen, van 17.00 tot 17.30 uur ophalen.
BSO is open tot 17.30 uur. Ophalen tussen 17.00 en 17.30 uur.
Noodopvang is alleen in overleg mogelijk wanneer de groepsgrootte en personeelsinzet het
toelaat.
Compensatie door Het Strand van het verschil in uurtarief alleen voor ouders die normaal
gesproken volgens contract, meer dan 2 BSO dagen afnemen tot 8 juni.
Kinderen worden door 1 ouder gebracht/ gehaald. Haal en breng momenten zijn kort.
Informatie verstrekken, intake, observatiegesprekken gaat allemaal telefonisch.
Na 8 juni vooralsnog weer normale openingstijden, normale BSO-roosters, geen compensatie
en geen noodopvang meer.
Met vriendelijke groeten,
Netta van Looij

