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Tweede lockdown 
d.d. 18-12-2020 
 

 
Crisisopvang vanaf 4 januari 

 

Op de website van Gemeente Uden kunt u terecht voor algemene informatie over Udense Handen 
Ineen. Udense handen ineen - Gemeente Uden 

Vanaf woensdag 23 december kunt u hier ook terecht voor het aanvragen van crisisopvang geregeld 
door onderwijs en/of opvang. 

Let op: anders dan in vorige periode is de crisisopvang onder opvangtijd slechts alléén toegankelijk 
voor kinderen met een opvangcontract! 

 

_______________________________________________________________ 

 

Loopt u in de kerstvakantie of daarna vast in de thuissituatie? 

Heeft u vragen op het gebied van opvoeden of het sociaal domein? 

 
 

Opvoedkundige vragen 

 

We beseffen dat deze tweede lockdown heel wat impact heeft op uw gezin. Het thuiszijn in de 

kerstvakantie met aansluitend het wegvallen van de structuur van school en het organiseren van 

onderwijs op afstand, vraagt veel. Wellicht zelfs in combinatie met uw eigen zorgen... 

Neem gerust contact met ons op! Samen weten we meer dan alleen.  

  
 

Ons thuisteam 

Er zitten twee pedagogisch coaches klaar om u op weg te helpen of de weg te wijzen.  
Met nadruk geven we aan dat dit géén vragen over onderwijs betreft. 
 
Hoe neem ik contact met hen op? 
Ouders die kinderen hebben in de opvang bij Kindercentrum het groenehuis kunnen contact 

opnemen met Liza Gerrits-van Extel: liza@kchetgroenehuis.nl.  

Alle andere ouders (SAAM, Kiem Onderwijs en opvang, Kanteel e.a.) kunnen hun vraag per mail 

sturen naar Carla van den Broek, cvdbroek@kanteel.nl.  

 

https://www.uden.nl/inwoners/coronavirus/udense-handen-ineen/
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Graag in de mail vermelden: 

· naam van uw kind(eren), leeftijd(en), school/ kinderopvang 
· vraag of thema van de vraag  
· op welk telefoonnummer we u kunnen bereiken 
· wanneer we u kunnen bereiken: tussen 9.00-11.00 uur, tussen 14.00- 16.00 uur of tussen 

19.00-21.00 uur. 

 

Noodnummer

Kunt u niet wachten en weet u echt niet meer wat te doen, neem contact op met Wegwijzer Jeugd. 

Daar zitten mensen voor u klaar! 

Bel:  0413 - 28 19 11   en kies  2 

U belt via dit nummer met Gemeente Uden. Via optie 2 krijgt u contact met collega’s van de 

Wegwijzer Jeugd. Zij helpen u verder.  

 

Algemene tips

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een duidelijke informatiepagina ingericht met uitleg op 

kindniveau over het coronavirus.; 

https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Kinderen-en-jongeren/Coronavirus-vraag-en-antwoord-voor-
kinderen-en-jongeren  
 
Vlogserie voor ouders #Thuiswerk en gezin; hoe dan?!;  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIRmgbrby_hfQy4ftbMMjj9Ax-uk1zVIz  
 
Uitleg over Corona in beeldtaal en een link naar andere talen; 

https://www.pharos.nl/coronavirus/  

 

 

 

 
Vriendelijke groet,  

Stuurgroep Udense handen ineen 
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