
 
 

 
 
 
Nummer 10 2020  
 
Nieuwe richtlijnen omtrent verkoudheid. 
Het RIVM heeft per 17 juni de adviezen voor kinderen tot 6 jaar met neusverkoudheid 
aangepast. 
 
Een kind jonger dan 6 jaar met verkoudheidsklachten mag naar school / kinderopvang indien: 

• Het kind niet hoest en/of geen koorts heeft; 
• Er in het gezin niemand is met koorts; 
• De ouders geen verkoudheidsklachten hebben; 
• Het kind geen contact is van een bevestigd COVID-19 patiënt. 

 
Een kind van 6 jaar of ouder met nieuw ontstane verkoudheidsklachten mag alleen naar 
school / BSO na een negatieve COVID-19 test en indien: 

• Het kind niet hoest en/of geen koorts heeft; 
• Er in het gezin niemand is met koorts; 
• De ouders geen verkoudheidsklachten hebben; 
• Het kind geen contact is van een bevestigd COVID-19 patiënt. 

 
Het beleid voor kinderen met chronische verkoudheidsklachten is niet gewijzigd. 
 
Achtergrond: 
Jonge kinderen (0-6 jaar) zijn vaak neusverkouden en worden nu frequent geweerd omdat 
neusverkoudheid ook een symptoom van COVID-19 kan zijn. Bij jonge kinderen wordt een 
snotneus meestal veroorzaakt door een van de vele verkoudheidsvirussen. Kinderen met 
COVID-19 vertonen over het algemeen milde klachten en lijken maar een beperkte rol te 
spelen in de verspreiding van het virus. Op dit moment zijn er maar weinig nieuwe 
besmettingen van COVID-19 in Nederland en wordt de verspreiding verder beperkt door 
goede bron- en contactopsporing door de GGD. Hierdoor is het niet meer nodig om alle 
kinderen van 0 tot 6 jaar met neusverkoudheid te weren of te testen. 
 
Wanneer wel testen? 
Het is wel belangrijk dat kinderopvang en basisscholen clusters van 3 of meer kinderen in een 
groep met klachten van COVID-19 blijven melden aan de GGD. De GGD zal een 
risicoinschatting maken en bepalen of aanvullende adviezen of maatregelen noodzakelijk zijn.  

Ook is het belangrijk dat kinderen van 0 tot 6 jaar met neusverkoudheid getest worden op 
COVID-19 als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19-infectie of 
deel uitmaken van een uitbraakonderzoek. Uiteraard kunnen kinderen met neusverkoudheid 
ook getest worden op indicatie van de behandelend arts of op verzoek van de ouders.  

  



Brengen en halen 
Vooralsnog laten we nog geen ouders binnen in het pand. Enkel (aanstaande)ouders die een 
rondleiding willen of ouders die een intakegesprek of observatie gesprek hebben. 
 
Oudercommissie   
Charlotte Pasteuning heeft aangegeven dat ze haar rol als oudercommissielid opzegt. Ze heeft 
met plezier haar rol vervuld en gaf aan dat ze nu haar aandacht op andere zaken wil richten. 
Charlotte hartelijk dank voor je inzet en het kritisch meedenken met de organisatie.  
Vooruitlopend op de oudercommissie vergadering wil ik u alvast vragen na te denken over de 
mogelijkheid om lid te worden van de oudercommissie. Met name ouders van Texel wil ik 
verzoeken hierover na te denken. 
De oudercommissie geeft advies over beleidszaken van Het Strand op het gebied van 
pedagogisch, - voeding, -veiligheid, en gezondheidsbeleid, klachtenregeling, spel, 
ontwikkelingsactiviteiten openingstijden en prijswijzigingen. 
De OC vergadert 4 x per jaar. 
 
Activiteiten  
Na een rustige wenperiode voor de kinderen van de dagopvang gaan we het 
activiteitenprogramma weer opstarten.  
De kinderen van de BSO kregen al activiteiten aangeboden. 
 
Modderweek 
Op maandag 29 juni 2020 is het nationale modderdag. 
Het Strand maakt er een modder week van. 
Op Texel en Kreta beginnen we al op 22 juni met het thema ‘wij gaan op berenjacht’ In de 
eerste week zullen de kinderen nog niet echt met modder spelen maar wel al veel over de 
berenjacht horen, zingen en knutselen. 
Vanaf 29 juni gaan we met modder aan de slag!  
Vies worden mag! Als kinderen lekker kunnen aanmodderen, neemt de kwaliteit van hun spel 
toe. 
Met de kinderen van Texel en Kreta gaan we het blotevoeten pad lopen, modder koken en 
grabbelen.  
De kinderen van Madagascar en Mauritius gaan ook aan de slag met modder in de keuken en 
nog veel meer leuke activiteiten. 
Op Jamaica wordt het een sportief modder/ water spel. 
LET OP: Trek uw kind oude kleding aan omdat uw kind vies of nat kan worden! 
Geef reserve kleding mee en als het erg mooi weer is een zwembroek of bikini. 
 
Over ModderDag  
ModderDag wordt landelijk georganiseerd door IVN Natuureducatie. Met ModderDag zet IVN 
het vrije spel met water en zand op de agenda. Buiten zijn, vrij spelen en onbevangen de 
natuur ontdekken helpt kinderen in de ontwikkeling van hun zintuigen, motoriek, sociale 
vaardigheden en creativiteit. Dus: trek de laarzen uit en lekker met je voeten de modder in! 
 
Zomervakantie 
Thema vakantie in eigenland de 12 provincies 
Ons zomervakantie thema gaat over vakantie in eigenland. Veel mensen zullen dit jaar 
waarschijnlijk hun vakantie vieren in Nederland. Er is genoeg te beleven in ons kleine landje.  
Wij halen de provincies naar ons toe.  
Zodra het hele programma af is zullen we het naar u toe sturen middels Bitcare.  
 



 
Om alvast in de stemming te komen laten we vol trots onze nieuwe aanwinst aan u zien. De 
caravan van Texel. Het is een speeltoestel waar de kinderen in kunnen klimmen, door heen 
kunnen kruipen en gezellig samen kunnen zitten.  Aan de buitenkant is een buitenkeuken met 
op verschillende plekken gaten waar kinderen balletjes of blokjes door heen kunnen doen.  
Kinderen kunnen op deze manier hun grove en fijne motoriek oefenen.  
 
Vakantie en ruilen. 
De vakantie zal er voor velen onder ons toch een beetje anders uitzien dit jaar. Misschien gaat 
u wel op vakantie in Nederland of kiest u voor een “veilig” buitenland. Wanneer u naar een 
“onveilig land” gaat houdt er dan rekening mee dat u na de vakantie met het hele gezin 2 
weken thuis in quarantaine moet blijven.  
Het is voor ons niet haalbaar om de dagen die een kind ‘mist’ doordat hij of zij op vakantie is 
geweest de week ervoor of erna te ruilen. Ik verzoek u alleen ruilverzoeken (per mail) te doen 
wanneer u door omstandigheden extra of op een andere dag moet werken. Door vollere 
groepen en medewerkers die ook vakantiedagen op moeten nemen verwachten wij niet heel 
flexibel te kunnen zijn. 
 
Vergoeding eigenbijdrage 
Sinds een aantal weken is de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) die de uitbetaling 
van de vergoeding van de eigen bijdrage kinderopvang van ouders verzorgt, online. Sinds 
vandaag is de website uitgebreid met informatie voor ouders die het niet eens zijn met (de 
hoogte van) de vergoeding. De website geeft een overzicht van mogelijke situaties waar 
sprake van kan zijn. 
 
Ouders die recht hebben op de vergoeding eigen bijdrage kinderopvang, ontvangen tussen 
half juni en eind juni 2020 een brief per post of in hun Berichtenbox (Mijn SVB) van de SVB 
waarin staat hoeveel vergoeding zij ontvangen. Rond 8 juli 2020 krijgen ouders de vergoeding 
op hun rekening gestort.  
 
Lees meer op de website van de SVB. 
 
Stagiaires 
Op 25 juni zijn onze stagiaires Iris en Teddy voor het laatst. Iris neemt echt afscheid en Teddy 
komt volgend schooljaar weer terug. Het was een kort jaar, maar gelukkig hebben ze de stage 
toch positief kunnen afsluiten. Fijne vakantie Iris en Teddy en Iris veel plezier op je volgende 
stageplek.  
 



Prietpraat 
Quint over het taartje in de huishoek. ‘hij is niet echt nep’ 
 
Charlotte: ’toen ik uit mama’s billen kwam had ik bloed’ 
Charlotte: ‘Sophie heb jij een oorbel in je tong?’ 
 
Netta maakt een foto van James voor de lijstjes op de groep.  
Netta: ‘kan je ook lachen James?’  
James: ’nee, ik lach alleen thuis.’ 
 
Florien loopt op haar sokken: ’lekker op mijn blote sokken.’ 
 
Hidde en Viggo krijgen een broertje. 
Karin: ’Hidde nu word jij ook grote broer.’ 
Hidde: ’Ja en Viggo wordt vader.’ 
 
De kinderen van Kreta werken aan hun Vaderdag cadeautje. 
Jannie: ‘Jullie vader is een ……..(dat mag ik niet verklappen)’ 
James: ’mijn vader is een acrobaat.’ 
Aiden: ‘mijn papa is een mandarijn.’ 
 
Met vriendelijke groeten en fijne Vaderdag, 
Netta van Looij 


