Cuijk, 15 december 2020

UniK gaat verantwoord en veilig door voor kinderen en hun gezinnen!
We hebben maandagavond allemaal weer de persconferentie gezien. Alle scholen en
kinderdagverblijven gaan vanaf woensdag 16 december dicht tot 14 januari. Maar anders dan de
maatregelen in maart, is er nu meer aandacht voor kwetsbare kinderen en hun gezinnen. Daarom
willen we zoveel mogelijk de ondersteuning door laten gaan. We willen vooral samen kijken wat wél
kan! We gaan nog in gesprek met alle gemeenten maar onze lijn is nu als volgt:

Orthopedagogische dagbehandeling (onze OPD’s)
De kind locaties voor onze kleinere kinderen blijven open. De vakantieplanning voor de komende
weken die we met ouders hebben besproken, houden we ook aan. En we gaan er nu vanuit dat we
ook na de kerstvakantie onze planning weer kunnen doorzetten als normaal. Samen met de
vertrouwde contactpersoon van UniK kunnen ouders afstemmen hoe de planning loopt en uiteraard
hoe we alles veilig kunnen regelen.

BSO’s
Ook de BSO blijft open. Tijdens de schoolweken (niet-vakantieweken) blijven we naschoolse opvang
bieden tussen half 3 en zes uur. Tijdens de vakantieweken loopt ook de afgesproken vakantie-opvang
door. Samen met de vertrouwde contactpersoon van UniK kunnen ouders afstemmen hoe de
planning loopt en uiteraard hoe we alles veilig kunnen regelen. Samen kan er dan ook gekeken
worden hoe vervoer in te plannen is.
Na de kerstvakantie kunnen we weer opvang bieden voor ouders in vitale beroepen of voor
kwetsbare situaties. Dit kan besproken worden met de UniK contactpersoon. Aan ouders adviseren
we ook met school hierover contact op te nemen wat de mogelijkheden zijn die school biedt. School
en gemeente zijn buiten de vakantieweken de organisatoren van noodopvang.

Ambulante ondersteuning
Tijdens de eerste lockdown hebben we ook laten zien dat we hier constructief mee om zijn gegaan.
We hebben veel contact onderhouden via telefoon, app, chat en beeldbellen en pakken dat nu ook
weer zoveel mogelijk op. Met de vaste contactpersoon worden afspraken gemaakt hoe we dit zo
goed mogelijk samen weer oppakken. Vooral in deze onzekere tijden en donkere dagen is aandacht
voor elkaar belangrijk.

Zorg binnen onderwijs
De scholen gaan dicht en we kunnen niet meer in de scholen ondersteuning bieden. Daarom nemen
we contact op met de ouders en de kinderen waar dit over gaat om te kijken wat we nog wel kunnen
betekenen. Dit hebben we in maart ook zo met elkaar georganiseerd. Noodopvang voor bijvoorbeeld
kinderen van ouders met vitale beroepen organiseren we weer in samenwerking met de scholen.

Logeren
Logeren is een belangrijke vorm van respijtzorg en voorkomt erger in gezinnen. Daarom gaan we hier
ook mee door. Ook hier hebben we laten zien dat we dit veilig en verantwoord kunnen. Met de
betrokken ouders en verzorgers wordt hierover contact opgenomen.

Samen maken we het verschil #iedereendoetmee
Er wordt veel van iedereen gevraagd. We doen er als UniK alles aan om het virus buiten de deur te
houden. Maar toch kan het voorkomen dat een medewerker of een kind gezondheidsklachten
ontwikkelt. Als een UniK medewerker klachten krijgt dan wordt er zo snel mogelijk getest en moet
iemand thuisblijven tot de uitslag. We doen er alles aan om de ondersteuning door te laten gaan. Het
kan daardoor zijn dat je vertrouwde begeleider niet altijd contact kan opnemen op de dag dat je
gewend bent. Ook kan het voorkomen dat je met meer verschillende gezichten te maken krijgt. We
doen er alles aan het samen zo goed mogelijk te organiseren.
We vragen iedereen ook om zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van alle maatregelen en zorg te
dragen voor een goede hygiëne.

We wensen iedereen veel wijsheid en gezondheid toe!
Met vriendelijke groet,

UniK & alle medewerkers

