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Beste ouder(s)/ verzorger(s), 
 
Gisterenavond hebben we allemaal met spanning geluisterd naar de persconferentie. Er is nog veel 
onduidelijkheid over het verloop van de verspreiding van het virus en het effect van de opkomende 
omikron variant. Dat maakt dat de huidige maatregelen worden voortgezet en aangevuld worden. 
Dat betekent helaas ook weer sluiting voor basisonderwijs en BSO. Binnen UHI hebben we daarover 
de volgende afspraken gemaakt die richtinggevend zijn voor de organisatie op de verschillende 
locaties.  
 
Kinderopvang 0-4 jaar 
Kinderdagverblijf en peuteropvang blijft open volgens het gewone programma.  
 
Basisonderwijs 4 -12 jaar 
De boodschap die we uit de persconferentie meekregen is om volgende week alle scholen en de BSO 
tot aan de kerstvakantie te sluiten. Vanuit de overheid is aangegeven dat maandag nog gebruikt mag 
worden als een overgangsdag (als dit organisatorisch mogelijk is) om een goede afsluiting voor alle 
kinderen te organiseren voor de kerstdagen. Hoe er dit op de school/ het kindcentrum van uw kind 
uit zal zien, zal door hen zelf met u gecommuniceerd worden. 
Er is tijdens de sluiting geen afstandsonderwijs. We geven een kerst-werkpakket mee naar huis waar 
kinderen (vrijblijvend) mee aan de slag kunnen op de dagen dat de school is gesloten.  

 
Noodopvang onderwijs en BSO  
Het kabinet vraagt ouders hun kinderen zoveel mogelijk binnen het gezin op te vangen om de 
verspreiding van het virus te voorkomen. Lukt dat niet én heeft één van de ouders een cruciaal 
beroep, dan kan er gebruik gemaakt worden van de noodopvang van scholen en 
kinderopvangorganisaties in Uden. (Overzicht cruciale beroepen voor noodopvang | Coronavirus 
COVID-19 | Rijksoverheid.nl). Op de website van UHI wordt dit ook toegelicht 
www.uden.nl/udensehandenineen/. In gemeente Uden is ook noodopvang beschikbaar voor 
kwetsbare kinderen die specifieke extra ondersteuning vragen. Deze gezinnen worden door de 
school zelf benaderd. 

 
Noodopvang organiseren we volgende week op de eigen school/kindcentrum. Dat is anders dan in de 
vorige lockdown. Opgeven voor noodopvang kan tot uiterlijk vrijdag 17 december. De 
school/kindcentrum van uw kind zal u hierover informeren. Daarna kan een passend werkrooster 
gemaakt worden met team onderwijs en opvang.  
 
Noodopvang tijdens BSO-uren kan alleen op de vaste dagen en aantal uren volgens contract.  

 
BSO in de vakantie 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/cruciale-beroepen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/cruciale-beroepen
http://www.uden.nl/udensehandenineen)
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De vakantie-BSO is in de kerstvakantie zoals gewoon open. Dat betekent dat de planning volgens 
contract doorgaat en uw kind welkom is wanneer hij/ zij hiervoor is aangemeld. Er is in deze weken 
vooralsnog geen sprake van noodopvang. Afhankelijk van het verloop van het virus komt daar 
mogelijk nog een aanpassing op.  
 
Ophalen en wegbrengen  
Kinderen worden naar het kdv, peuteropvang of noodopvang gebracht door één ouder/verzorger. 
Deze ouder/verzorger draagt een mondkapje.  
 
Vervolg na kerstvakantie 
Vooralsnog is de planning dat de scholen vanaf maandag 10 januari gewoon starten. Mochten er 
nieuwe maatregelen komen, dan zullen we vanuit UHI zorgen voor aanvullende informatie.  
 

 
We wensen iedereen alvast fijne kerstdagen en een gezonde start van 2022! 
 
Met vriendelijke groet,  
Stuurgroep Udense Handen Ineen 

 


