Uden, 16 maart 2020

Onderwerp: noodopvang deze week

Beste ouders, verzorgers,
Zoals we u gisteren hebben laten weten, zijn onze kindcentra gesloten voor onderwijs en
opvang i.v.m. de landelijke maatregelen over het coronavirus. We vinden het fijn om te
merken dat veel gezinnen zelf al opvang voor hun kinderen hebben kunnen regelen! Voor
kinderen met ouders met vitale beroepen en ook voor kinderen van ouders die vandaag
zelf nog geen oplossing konden regelen , waren onze kindcentra vandaag nog open.
Vandaag hebben we intensief overleg gehad met de verschillende partijen die noodopvang
voor de kinderen in Uden samen mogelijk gaan maken: SAAM, Kiem onderwijs en opvang
en Kanteel. Ook de wethouder van de gemeente Uden is betrokken in de gekozen aanpak.
Ons doel is noodopvang te openen voor alle kinderen in Uden van ouders die voldoen aan
de criteria die de overheid voor deze noodopvang stelt. Deze criteria zijn te vinden op
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragenover-coronavirus-en-kinderopvang (bron d.d. 16-3-2020).
Vooralsnog hebben we ervoor gekozen om al deze kinderen op te vangen op het eigen
vertrouwde kindcentrum. We zijn de volgende fase aan het voorbereiden waarbij we
noodopvang op een aantal strategische plekken in Uden gaan aanbieden. We informeren u
hier zo snel mogelijk over.
Hoe ziet de noodopvang op onze kindcentra er deze week uit:
• We zijn open voor kinderen van ouders met vitale beroepen;
• We kunnen geen kinderen opvangen met milde gezondheidsklachten als niezen,
licht hoesten, neusverkouden of koorts;
• De kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen onder begeleiding van de
medewerkers, werken aan de oefenstof die ze vanuit het kindcentrum krijgen. De
kinderen die niet in aanmerking komen voor noodopvang, kunnen thuis aan deze
oefenstof werken die ze van het eigen kindcentrum nog krijgen.
• In verband met de veiligheidsvoorschriften laten we alleen kinderen die gebruik
maken van de noodopvang toe op de speelplaats van onze kindcentra.

Mocht u in aanmerking komen voor deze opvang (dus voldoen aan de landelijk gestelde
criteria) en daar deze week gebruik van willen maken, vragen we u vóór 21.00 u vanavond
aan te melden via de link in deze mail.
Mocht u vragen hebben over de noodopvang, kunt u deze stellen aan de directeur van uw
kindcentrum.

Met vriendelijke groet,
Joke Tillemans, Voorzitter College van Bestuur l Kiem onderwijs en opvang
Ghislaine Fonteijn, bestuurder Kanteel kinderopvang
Edith van Montfoort, bestuurder SAAM* scholen
Wethouder Gijs van Heeswijk, portefeuillehouder onderwijs gemeente Uden

