Tips voor in de meivakantie, 4-13 jaar
d.d. 16 april 2020

Crisisopvang blijft geopend
Voor iedereen zal de meivakantie dit jaar anders zijn dan we gewend zijn. In de meivakantie en op
Bevrijdingsdag stopt het thuisonderwijs vanuit de school. Ook de meeste crisislocaties sluiten deze
dagen. Er zullen op deze dagen minder locaties open zijn voor crisisopvang van aangemelde
kinderen. De volgende locaties zijn open:
Locatie A
Locatie B
Locatie D

Kindercentrum het groenehuis
Basisschool De Klimboom
Speelleercentrum De Wijde Wereld (indien nodig)

In de vorige ouderbrief hadden we al aangekondigd dat de crisisopvang ook in de meivakantie en
Bevrijdingsdag (5 mei) geopend blijft. Om hiervoor in aanmerking te komen, hebben we de volgende
criteria opgesteld:
 Beide ouders werken in een vitale sector;
 Ouders overleggen werkrooster van zowel vader als moeder om aan te tonen dat ze op de
gevraagde opvang-dag zijn ingeroosterd voor werk;
 Ouders onderbouwen dat zij geen andere opvang hebben kunnen vinden.

Tips & tricks
‘Hoe krijg ik, of houd ik in deze twee weken een dagritme vast?’ is een veel gestelde vraag van
ouders. Hierbij willen we ouders graag, geheel vrijblijvend wat ideeën voor aan de hand doen. Deze
zijn géén vorm van onderwijs maar betreft activiteiten voor het hele gezin. Ook onze
buurtsportcoaches (Kicks na school!) en experts van Kunst&Co hebben meegedacht om dit aanbod
vorm te geven. Hieronder een paar tips & tricks om het zo leuk mogelijk te houden voor uzelf en uw
kind(eren).
Tip 1. Dagplanning
Mocht u dit nog niet hebben gedaan, maak een dagplanning met een vast (vakantie)ritme waarin je
onderscheid maakt tussen werktijd en vrije tijd en hoe je per dag de vrije tijd wilt indelen. Hang deze
op een vaste plek op, zo weet iedereen waar hij aan toe is. Betrek je kind(eren) ook bij het maken
van de planning;
Tip 2. Tips van eigen kindcentrum/school of opvanglocatie
Elk kindcentrum/school/opvanglocatie zal op zijn of haar manier en passend bij de visie, vrijblijvende
opdrachten meegeven die kinderen thuis, eventueel samen met broertjes/zusjes, kunnen maken of
uitvoeren;
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Tip 3. ‘ik verveel me niet-potje’
Maak met elkaar een ‘ik verveel me niet’ potje. Hoe doe je dat? Neem een glazen pot versier deze
met gezellige frutsels (dit kunnen de kinderen vaak zelf het allermooist) - pak gekleurde papiertjes of
houten lollystokjes en versier deze. - schrijf op ieder papiertje of lollystokje een activiteit die je alleen
of samen kan doen, in je huis en/of in de tuin. Samen komen jullie vast op de leukste en creatiefste
ideeën;
Tip 4. Dagelijks beweegchallenge
De buurtsportcoaches van Guus beweegt je gaan door met het plaatsen van dagelijkse challenges op
hun facebook pagina van Guus beweegt https://www.facebook.com/guusbeweegtje/

Opvoedkundige vragen
We beseffen dat het thuiszijn nu al een hele poos duurt. Daarom kan het thuiszijn in de meivakantie
zonder de opdrachten en structuur van onderwijs op afstand, een behoorlijke uitdaging zijn. Mocht u
in de meivakantie vastlopen in de thuissituatie en vragen hebben op het gebied van opvoeden of het
sociaal domein, verwijzen we u naar ons thuis-team. Daar zitten pedagogisch coaches en
medewerkers van GGD klaar om u op weg te helpen of de weg te wijzen. Met nadruk geven we aan
dat dit géén vragen over onderwijs betreft.
Contact
Ouders die kinderen hebben in de opvang bij Kindercentrum het groenehuis kunnen contact
opnemen met Liza Gerrits-van Extel: liza@kchetgroenehuis.nl . Voor alle andere ouders, u kunt uw
vraag per mail sturen naar Jolien Vervoort: j.vervoort@kiemuden.nl.
Graag in de aanvraag vermelden om welk kind het gaat, leeftijd, school/ kinderopvang, aard van de
vraag zodat we de vraag kunnen doorspelen naar degene die dit zo goed mogelijk kan
beantwoorden. Tevens kunt u in de mail een tijdblok aangeven waarin u bij voorkeurdoor één van
onze medewerkers wilt worden teruggebeld, we proberen hier dan rekening mee te houden:
Tussen 9.00 uur en 11.00 uur, 14.00 uur en 16.00 uur en tussen 19.00-21.00 uur.
Tips GGD
Van onze collega’s van de GGD kregen we de volgende 10 tips van Positief Opvoeden om aan u mee
te sturen (zie bijlage). Ook wijzen zij u op onderstaande informatie met uitleg op kindniveau over het
coronavirus. U kunt de link openen door met de rechtermuisknop te klikken op de link en te scrollen
naar hyperlink openen.
 Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een duidelijke informatiepagina ingericht;
https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Kinderen-en-jongeren/Coronavirus-vraag-en-antwoordvoor-kinderen-en-jongeren
 Er is een Vlogserie voor ouders #Thuiswerk en gezin; hoe dan?!;
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIRmgbrby_hfQy4ftbMMjj9Ax-uk1zVIz
 Van 27 maart- 3 april zijn de Media Ukkie dagen; https://www.mediaukkiedagen.nl/tips /
 Er is uitleg over Corona in beeldtaal en een link naar andere talen op de website van Pharos ;
https://www.pharos.nl/coronavirus/
Wij wensen u samen met uw gezin een heel fijne vakantie toe.
Vriendelijke groet,
Stuurgroep Udense handen ineen
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