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Vanaf 8 juni zijn we weer gewoon open. 
We zijn inmiddels bijna 3 weken (gedeeltelijk) open. Iedereen is weer goed gewend. Het was 
mooi weer. Er is dan ook veel buiten gespeeld in het zand, in de speeltuin en op het 
voetbalveld. De anderhalve meter afstand houden onder volwassenen lijkt ook te wennen.  
Vanaf 8 juni gaan de schoolkinderen weer alle dagen naar school. Het wordt gelukkig 
langzaamaan weer een beetje gewoon. Er zijn een aantal maatregelen versoepeld, maar nog 
niet alles. 
 
Dagopvang Texel en Kreta: 
Wat gaat er veranderen ten opzichte van nu: 

• Het Strand is vanaf 7.30 uur open. 
• Brengen kan vanaf 7.30 tot 9.30 uur. 
• Het Strand is tot 18.00 uur open. 
• Ophalen kan vanaf 16.00 tot iets voor 18.00 uur. 
• Er is geen noodopvang meer mogelijk. 
• De vergoeding voor de eigen bijdrage door de belastingdienst stopt. 
• We houden nog beperkt rondleidingen. 
• We plannen weer intakegesprekken en observatiegesprekken in huis. 

 
Wat verandert er nog niet: 

• Als het kind één van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, 
keelpijn, lichte hoest, of verhoging tot 38 graden, blijft het thuis. 

• Als het kind een huisgenoot heeft met verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 
graden Celsius) en/of benauwdheid, blijft het thuis. 

• Kinderen met bekende chronische luchtwegaandoeningen kunnen met 
doktersverklaring wel naar de opvang. 

• Ophalen gebeurt tot nader order nog op dezelfde manier aan het hek of aan de 
voordeur. 

• We willen voorlopig nog geen ouders in het pand binnenlaten tijdens haal- en breng 
momenten.  

 
BSO Madagascar, Mauritius en Jamaica: 
Wat gaat er veranderen ten opzichte van nu: 

• Kinderen komen weer op de dagen volgens contract. 
• Het Strand vangt kinderen op vanaf het moment dat de school uit is. 
• Het Strand is tot 18.00 uur open. 
• Ophalen kan vanaf 16.00 tot iets voor 18.00 uur 
• Er is geen noodopvang meer mogelijk. 
• De vergoeding voor de eigen bijdrage door de belastingdienst stopt. 
• Een afspraak voor een rondleiding en wennen kan in overleg met Rosli. 



• Ophalen bij de sport BSO. Alleen ouders van de sport BSO mogen in overleg met het 
bestuur van de voetbalvereniging binnen het hek hun kind ophalen. U wordt 
vriendelijk verzocht om niet te blijven kijken of praten maar zo snel mogelijk weer het 
terrein weer te verlaten. 

 
Wat verandert er nog niet: 

• Als het kind één van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, 
keelpijn, lichte hoest, of verhoging tot 38 graden, blijft het thuis. 

• Als het kind een huisgenoot heeft met verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 
graden Celsius) en/of benauwdheid, blijft het thuis. 

• Kinderen met bekende chronische luchtwegaandoeningen kunnen met 
doktersverklaring wel naar de opvang. 

• Ophalen in de speeltuin nog op dezelfde manier, aan het hek.  
• We willen voorlopig nog geen ouders in het pand binnenlaten.  

 
Sportclubjes 
De sportclubjes gaan ook weer beginnen. Omdat er soms een andere tijd/ rooster of locatie 
gehanteerd wordt willen we graag dat u eerst overlegd (whatsappt) met Rosli of er een 
mogelijkheid is om uw kind te brengen (06 24458807 mobiel van Madagascar). 
We brengen alleen in Badhoevedorp en als het rooster het toelaat. 

Testen van kinderen (bericht van de GGD) 

De GGD wordt op dit moment veel gebeld door ouders die hun kind met (milde) klachten 
willen laten testen op COVID-19. De landelijke boodschap is dat iedereen met klachten getest 
kan worden, maar voor kinderen van 0-12 jaar geldt dat deze alleen op indicatie worden 
getest. 
Hier zijn een aantal redenen voor. De huidige test (keel- en neusuitstrijk) vinden kinderen 
doorgaans zeer onaangenaam. Weerstand tijdens de afname van de test kan ertoe leiden dat 
de test niet goed kan worden uitgevoerd met het risico op een fout-negatieve uitslag. Ook is 
er een logistiek probleem, want hele jonge kinderen kunnen op dit moment nog niet worden 
getest in de teststraat. Daarnaast hebben kinderen vaak zelf maar weinig klachten van COVID-
19, het is dus belangrijk het belang van de test altijd af te wegen tegen het belang van het 
kind. Het advies op dit moment is dan ook om kinderen van 0-12 jaar met klachten passend bij 
COVID-19 te weren van school en kinderdagverblijf en thuis uit te laten zieken, maar niet 
standaard te testen.  Er bestaat alleen een testindicatie indien:  

• Er sprake is van een ongewoon aantal kinderen (namelijk 3 of meer) op de basisschool 
of kinderopvang met recent ontstane klachten passend bij COVID-19 (artikel 26 WPG);  

• Indien een kind met klachten van COVID-19 een contact is van een bevestigde patiënt;  
• Indien een kind met klachten van COVID-19 meer dan een week schoolverzuim heeft   

opgelopen, kan een test overwogen worden;  
• Indien een kind chronische klachten heeft die lijken op COVID-19 en waarbij de 

beoordelend (JGZ) arts twijfelt over de oorzaak.  

Ter verduidelijking van de laatste categorie: kinderen met chronische verkoudheidsklachten 
hoeven niet standaard getest te worden. Alleen als er twijfel bestaat over de oorzaak, kan in 
overleg met de ouders en de (behandelend) arts besloten worden om te testen. De kinderen 
hoeven niet geweerd te worden als hun klachten herkenbaar én onveranderd zijn.  

 
 



Vergoeding 
De website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) die de uitbetaling van de vergoeding van de 
eigen bijdrage kinderopvang van ouders verzorgt, is sinds deze week online. 
Op svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang kunt u informatie vinden over de vergoeding, de wijze 
waarop het bedrag wordt berekend en wat u kunt doen als u het niet eens bent met het 
bedrag. Daarnaast geeft de website een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden. 

Gegevens doorgeven voor de belastingdienst. 

In de vorige Flessenpost vroegen we u om de gegevens (BSN-nummer en geboortedatum van 
u en uw partner) door te geven aan Het Strand. We hebben nog niet van iedereen gegevens 
ontvangen. Toeslagen wil er samen met ouders voor zorgen dat het voorschot voor hun 
kinderopvangtoeslag klopt. Het is daarom belangrijk dat ouders wijzigingen in hun situatie 
meteen doorgeven via Mijn toeslagen. Dit kan binnenkort ook via de kinderopvangtoeslag-
app. Per 1 januari 2021 wordt dit verplicht. Toeslagen gebruikt die gegevens voor een extra 
check. Zo zorgt Toeslagen er samen met de kinderopvangorganisaties voor dat de kans op 
terugbetaling van te veel ontvangen kinderopvangtoeslag wordt verkleind. Er is 
een informatieblad ontwikkeld dat u kan helpen vragen te beantwoorden. Daarnaast is 
bredere informatie beschikbaar na inloggen in het gegevensportaal. Dit is het portaal waar u 
de gegevens invoert (gegevensportaal.belastingdienst.nl). U vindt hier o.a. een handleiding, 
veel gestelde vragen en invulsjablonen. 

Congres 
Linsey, Geja en Sander gaan 3 juli naar het congres ‘de week van het jonge kind’. Een 
afwisselend congres met verschillende thema’s zoals muziek, gezondheid, samenwerken, 
creativiteit en familie. Er zijn verschillende sprekers onder andere ontwikkelingspsycholoog 
Steven pont.  
 
Nieuwe picknick tafels 

 
Wat zijn ze mooi, onze nieuwe picknicktafels. Ze passen prima bij ons zomer thema vakantie 
in eigen land. En er komt nog meer, maar daarover later…… 
 
Prietpraat 
Fiep komt de trap af en zegt bij de voordeur tegen mij: ”Zo, ik heb echt heel nodig geplast”. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Netta van Looij 


