Aanvraag crisisopvang week 3
d.d. 11-1-2021

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Morgenavond staat een nieuwe persconferentie gepland waar medegedeeld zal worden hoe de
komende periode er uit zal zien. Een reëel scenario is dat de lockdown in de huidige
vorm wordt voortgezet. Alvast vooruitlopend op de beslissing in de persconferentie van morgen,
bereiden we ons voor op de organisatie van crisisopvang en onderwijs op afstand. De organisatie van
crisisopvang in combinatie met onderwijs op afstand is een behoorlijke uitdaging, zeker door een
toename van het aantal kinderen dat opvang afneemt. Om te weten hoeveel kinderen we kunnen
verwachten, kunt u vanaf nu uw kind(eren) aanmelden voor week 3 (18 t/m 25 januari).
Criteria
U kunt uiteraard alléén crisisopvang aanvragen als u voldoet aan beide criteria die gesteld zijn door
de Rijksoverheid:
- u kunt de opvang voor uw kinderen écht niet anders opgelost krijgen
- een van de ouders heeft een vitaal beroep (aantoonbaar)
We rekenen erop dat u dit (opnieuw) zorgvuldig afweegt!

Inschrijftermijn
Wilt u gebruik maken van crisisopvang in week 3, dan kunt u gewenste dagen en tijden
UITERLIJK WOENSDAG 13 JANUARI DOORGEVEN.
Wanneer de lockdown daadwerkelijk verlengd wordt, informeren we u op een later tijdstip over het
aanmelden voor opvang vanaf 25 januari.

Aanmelden voor noodopvang in week 3
Aanmelden kan via optie 1, 2 of 3. Kies de route die bij u past.
Optie 1. U heeft zich eerder al aangemeld via het inschrijfformulier (Udense Handen Ineen),
en u heeft al toegang tot het ouderportaal:
Log in via het ouderportaal. Via de functie “aanvragen” en vervolgens “nieuwe aanvraag”, kunt u
opvang aanvragen voor de gewenste dagen en tijden (bij afwijkende tijden kunt u dit vermelden in
het vak toelichting). Uitgebreide uitleg over het ouderportaal heeft u eerder ontvangen via de
mail met de goedkeuring van uw inschrijving.
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Optie 2. U was vóór deze lockdown al klant bij Kiem Opvang en heeft zo toegang tot
het ouderportaal:
U kunt via “aanvragen” uw gewenste opvangdagen aanvragen voor uw kind(eren).
LET OP: bij toelichting altijd het beroep van u en uw eventuele partner vermelden. Wij checken dan
of u recht heeft op crisisopvang.
Optie 3. U heeft afgelopen weken nog géén gebruik gemaakt van de crisisopvang, maar heeft wel
opvang nodig in week 3?
- Wanneer u al klant bent bij Kiem Opvang, zie optie 2.
- Wanneer u nog géén klant bent bij Kiem Opvang, dan kunt u zich inschrijven in twee stappen.
1.

Aanmelden bij UHI via de website van Gemeente Uden: Udense Handen Ineen - Gemeente
Uden (NB. Inschrijven voor crisisopvang in week 3, vraagt om uiterlijke aanmelding bij UHI op
dinsdag 12 januari!)
Bij soort opvang kiest u:
- voor 0-4 jarigen: dagopvang
- voor 4-12 jarigen: buitenschoolse opvang
De gewenste dagen en tijden hoeft u hier nog niet volledig kloppend in te vullen.
2. Ná deze aanmelding ontvangt u binnen 1 werkdag een mail van Udense Handen Ineen met
een bevestiging van de inschrijving én informatie hoe u de gewenste opvangdagen
aan kunt vragen via het ouderportaal.

Meer informatie nodig?
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tijdens
kantooruren bellen met het planteam van Udense Handen Ineen via 0413-24 33 11.
Heeft u specifieke vragen voor de opvanglocatie (locatie Raam, De Wijde Wereld, Vindingrijk
of Palster), dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de betreffende locatie.

Met vriendelijke groet,
Planteam Udense handen Ineen
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