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Beste ouders/verzorgers, 

 

Zoals u wellicht heeft vernomen zullen met ingang van 11 mei onze scholen gedeeltelijk openen, 

onze reguliere kinderopvang van 0 tot 4 jaar weer open gaan en is de BSO-opvang 4 tot 13 jaar op 

schooldagen beschikbaar voor onze kinderen. Daarnaast blijft crisisopvang bestaan voor die ouders 

die een opvangvraagstuk hebben en werkzaam zijn in de vitale sector.  

 

Onderwijs en buitenschoolse opvang 4-13 jaar 
 

Op dinsdag 21 april jl. heeft de minister president tijdens een persconferentie aangekondigd dat de 

basisscholen op maandag 11 mei weer gedeeltelijk open mogen. Vanaf dat moment zijn alle locaties 

de uitdaging aangegaan om in hun situatie de beste organisatievorm te kiezen. Ze hebben daarvoor 

verschillende protocollen geraadpleegd, zo ook het kader dat we hebben meegekregen van Udense 

handen ineen en hun schoolbestuur SAAM scholen of Kiem. De voor- of naschoolse opvang is alleen 

op schooldagen dat uw kind(eren) naar school gaan beschikbaar. 

Alle locaties zullen vrijdag 1 mei aan u communiceren hoe het aanbod op de locatie er in grote lijnen 

uit ziet vanaf 11 mei, waarom ze daarvoor gekozen hebben en hoe ze het onderwijs in de praktijk 

gaan uitvoeren. 

 

Kinderopvang 0-4 jaar 
 

Zoals u weet mag met ingang van 11 mei onze kinderopvang van 0 tot 4 jaar en de peuteropvang 2 

tot 4 jaar weer open. We zijn erg blij dat we uw kind en u weer kunnen ontmoeten. Via uw locatie 

krijgt u informatie om te zorgen voor een fijne start.  

 

Crisisopvang blijft geopend 
 

Heeft u in de nieuwe situatie crisisopvang nodig? Of hebben uw kinderen in de afgelopen periode 

gebruik gemaakt van onze crisisopvang? Dat kan nog steeds. Mits men voldoet aan de criteria.  
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Kinderen 4-12 jaar worden vanaf 11 mei niet meer opgevangen op de centrale crisisopvanglocaties 
in Uden maar op het kindcentrum/school zelf. Tijdens schooltijden regelt onderwijs de opvang, 
eventueel in samenwerking met kindcentra/scholen in de buurt.   
De aanmelding loopt als volgt: 

 Ouders die in de afgelopen weken al gebruik hebben gemaakt van crisisopvang Udense 
handen ineen, kunnen een beroep doen op crisisopvang en geven hun opvangdagen door 
aan de locatie zelf.  

 Ouders die nog géén gebruik hebben gemaakt van de crisisopvang volgen de routing via de 
website Udense Handen Ineen. Zie daarvoor het aanmeldformulier via 
www.uden.nl/udensehandenineen.  

 
Voor  crisisopvang voor kinderen van 0-4 jaar loopt de aanmelding als volgt: 

 Ouders die een contract hebben bij KIEM, Groenehuis of Kanteel melden zich via de normale 
route. Als er meer crisisopvang nodig is dan het huidige contract, dan kan het zijn dat uw 
kind geplaatst wordt op een andere locatie. Uiteraard doen we dat in overleg. Als er geen 
plaats is op de locatie van uw kind stellen we locatie Marimba (Steenovenstraat 2, Uden) 
beschikbaar voor crisisopvang.  

 Ouders die crisisopvang nodig hebben voor hun kind en géén contract hebben bij de opvang 
bij KIEM, Groenehuis of Kanteel, melden zich bij Udense Handen In via 
www.uden.nl/udensehandenineen   

 
De mogelijkheid voor 24-uurs opvang blijft vooralsnog bestaan. Aanvragen hiervoor kunnen gedaan 
worden bij Udense handen ineen.  
 
Bereikbaarheid planteam 
Het planteam van Udense handen ineen is vanaf heden niet meer telefonisch te bereiken, maar 
alleen via mail en/of het aanmeldformulier.  
  
 

RIVM maatregelen 
 
Op dit moment zijn we op alle locaties druk bezig met alle voorbereidingen voor de heropening, 
zodat we op een goede manier invulling kunnen geven aan het anderhalve meter afstand houden en 
andere aanwijzingen, die de overheid heeft gegeven. Hoe op locatie zaken precies worden ingevuld is 
natuurlijk afhankelijk van het aantal ingangen, het aantal kinderen, de ligging etc. Daarom krijgt u van 
uw eigen locatie nog informatie waarin dit wordt aangegeven.   
 

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, zodat we samen op een verantwoorde 
wijze invulling kunnen geven aan een terugkeer naar de groep voor onze kinderen.  
 
 
Vriendelijke groet, 
Stuurgroep Udense handen ineen 
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