Beste ouders en of verzorgers;

Welkom in het nieuwe schooljaar, de zomervakantie is weer omgevlogen. Wat heb ik
genoten, samen met mijn gezin van het weer, onze vrije tijd en de leuke uitstapjes.
Niets moest maar (bijna) alles mocht. Hopelijk heeft u een fijne vakantie gehad en kunnen
we er weer met veel nieuwe energie tegenaan!
Klantenportaal:
Het opnieuw aanmelden van kinderen gebeurt vaak pas in de laatste vakantieweek het
laatste weekend voordat de school weer start. Voor ouders die hun kind(eren) voor dit
schooljaar nog niet hebben aangemeld, doe dit z.s.m. zo zijn de gegevens voor mij
zichtbaar. Heeft u dit nog niet gedaan, controleer met uw unieke inlogcode de gegevens
(school, groep, en belangrijke informatie en 06 nummers voor in noodgevallen) uw
kind(eren). Voor ouders waarvan de kinderen in de toekomst gebruik gaan maken van De
Lunch-Club: schrijf uw kind(eren) z.s.m. in. Als alle gegevens in het systeem staan kunt u op
elk gewenst moment uw kind aan- of afmelden. Aanmelden kan via www.delunch-club.nl
Heeft u uw kind(eren) aangemeld en mochten ze om wat voor reden (schoolreisje,
studiedag, specialistebezoek enz.) niet aanwezig zijn, meld ze tijdig af bij De Lunch-Club,
anders wordt deze dag gefactureerd. Meld u uw kind vóór 12.00 uur af dan betaald u niets.
Tip: plaats het telefoonnummer van de teamleider in uw mobiel zo heeft u in noodgevallen
dit altijd bij de hand.
Tarieven komend schooljaar 2016-2017
Per 5 september 2016 hanteren we onderstaande tarieven. Deze tarieven zijn gebaseerd op
de stijging van de Consumentenprijsindex (maart 2016) van 0,6%, berekend door het CBS:
 Tarief € 2,38 : bij aanmelden meer dan 7 dagen voor de tso-dag
 Tarief € 3,00 : bij aanmelden 7 dagen tot 1 dag voor de tso-dag
 Tarief € 3,60 : bij aanmelden 1 dag voor de tso-dag tot op de dag zelf
Hierbij geld: hoe eerder u uw kind aanmeld, hoe goedkoper het tarief!
Annuleringskosten
De Lunch-Club hanteert geen annuleringskosten; tot de start van de tso is afmelden gratis.
Lunchpakket
Wij verzoeken u om uw kind(eren) zelf een lunchpakket en drinken mee te geven. U kunt als
ouders zelf bepalen wat voor een gezonde en verantwoorde lunch en drank u uw
kind(eren) geeft tijdens de TSO. Omdat we streven naar een gezonde leefstijl en verzoeken
we daarom om geen snoep gerelateerd eten/snacks, energydrank, of drank met koolzuur
mee te geven. Om het afval op school te beperken verzoeken wij u om de drank in een
hersluitbaar flesje of “anti-lek” beker mee te geven.
Kijkje in onze keuken
Wilt u graag een keer een kijkje komen nemen tijdens de TSO dan bent u van harte welkom.
Neem even contact op met de teamleider, zij zorgt dan voor extra zitplaatsen.
Lunch tas:
Voor veel kinderen, maar m.n. kleuters, is het duidelijk als ze hun lunch in een “lunch tas”
doen. Zo is de kans klein dat een kind in de ochtend al wat van zijn/haar lunch heeft op
gedronken en/of gegeten. Kinderen leggen hun “lunch tas” voor aanvang van school, in de
grijze kast (met roldeuren) in de aula en sluit de deuren weer na gebruik, zo ziet het er
opgeruimd uit! Na de lunch leggen we de tassen weer terug in de kast en worden de tassen
door de kinderen zelf weer opgehaald als de school uit is.
Tip: Voorzie de trommels en drinkbekers van een naam, zo kunnen wij het aan de juiste kind
terug geven, als ze deze een keertje vergeten is op te halen.

Drinken, soep of thee:
Voor ieder die wenst dat de drank gekoeld is bieden we aan dat u gebruik kunt maken van
de koelkast van school. Men kan vóór aanvang van de les het drinken in de koelkast leggen
in de groente la/bak (met sticker
De Lunch-Club). Het kind haalt het zelf op voor aanvang
van de lunch. Leg het er wel netjes in AUB.
Vorig schooljaar zijn we gestart dat kinderen zelf soep/thee mee mogen nemen in de
maanden met een R september mogen kinderen zelf een zakje soep of thee (met eventueel
suiker) mét een kop en een lepel meenemen. Wij zorgen voor warm water. De afwas gaat
mee naar huis! Het is fijn als uw kind voor de afwas een plastic zakje bij heeft zodat de tas
niet vies wordt van eventuele restanten uit de beker.
Heeft u vragen, tips of mochten er zaken spelen m.b.t. De Lunch-Club en uw kind(eren),
neem dan contact op met de teamleider. Zo kunnen we samen naar een oplossing zoeken.
Het team De Lunch-Club;
Teamleider Ellen van Duren
(bereikbaar op maan-, dins-, donder-, en vrijdag, tussen 11.00 en 14.00 uur)
06-20172980 Laat eventueel een voicemailberichtje achter.
e.vanduren-vanseggelen@koreinkinderplein.nl
Tijdens schoolvakantie beperkt bereikbaar!

