
 

 

 

 

 

Brief ouders aanbod kerstvakantie en toegang noodopvang vanaf 4 januari 

 

                     Uden, donderdag 17 december 2020 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

 

Tijdens de eerste lock down in het voorjaar, hebben we uw kind(eren) crisisopvang mogen bieden 

vanuit de samenwerkende organisaties Udense Handen Ineen. En tijdens de eerste week van de 

zomervakantie hebben we deze groep kinderen de mogelijkheid geboden om vijf ochtenden mee te 

doen bij activiteiten op de vakantie-opvang.  

We leven nog steeds in een bijzondere tijd, waarin alles anders is dan normaal en er minder 

mogelijkheden zijn voor activiteiten in de kerstvakantie. Op dit moment verzorgen we weer 

noodopvang met alle onderwijs- en opvangorganisaties in deze tweede lock down. Met deze brief 

bieden we uw kind(eren) opnieuw de mogelijkheid voor activiteiten tijdens de vakantieperiode én 

geven we u toegang tot de noodopvang vanaf 4 januari 2021.  

 

Aanbod tijdens kerstvakantie 

We zetten voor uw kind(eren) opnieuw een aanbod neer om een paar dagdelen in de 

vakantieperiode mee te doen met onze leuke activiteiten.  

We willen uw kind(eren) aanbieden om gratis bij dit vakantieprogramma aan te sluiten. Dit kan op 

de volgende ochtenden van 8.30 uur tot 12.00 uur:  

maandag 21 december - woensdag 23 december - maandag 28 december - woensdag 30 december  

Uw kind mag aansluiten op opvanglocatie De Palster, Leeuweriksweg 9. 

U kunt uw kind(eren) opgeven voor één of meerdere ochtenden door een mail te sturen vóór vrijdag 

18 december 12.00u naar Lieke Roof l.roof@kiemuden.nl  

 

Noodopvang vanaf maandag 4 januari 2021 

U krijgt opnieuw toegang tot de noodopvang voor uw kind(eren) vanaf maandag 4 januari 2021 voor 

hetzelfde aantal dagdelen als in het voorjaar. Hiervoor moet u uw kind wel opnieuw aanmelden. Dit 

kan vanaf 23 december op de website van Udense Handen Ineen. U hoort daarna op welke 
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opvanglocatie u terecht kunt vanaf maandag 4 januari. Zorg ervoor dat uw kind zijn/haar 

thuiswerkpakket iedere dag bij zich heeft, zodat het afstandsonderwijs doorgang kan vinden.  

 

Wij hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.  

Fijne dagen en alvast gezondheid & geluk voor 2021! 

 

Vriendelijke groeten, 

Udense Handen Ineen 

 


