Tussenschools Opvang Plezier voor groot en klein
De Lunch-Club, Tussenschools Opvang Plezier voor groot en klein
Als uw kind tussen de middag overblijft, dan moet dat goed geregeld zijn en leuk zijn
voor de kinderen. Dat vindt de school ook. Dus heeft zij de Lunch-Club gevraagd om
tijdens de middagpauze op school de tussenschoolse opvang te verzorgen. De kinderen
eten onder professionele begeleiding rustig een boterham, spelen en ontspannen. Om
zo weer energie te krijgen voor na de pauze!
U kunt kiezen
Of uw kind nu op vaste dagen in de week naar de Lunch-Club gaat, of alleen af en toe
een keertje overblijft; u kunt zelf een planning maken. Via www.delunch-club.nl regelt u
dat snel en gemakkelijk.
Zo kunt u uw kind aanmelden
Wilt u uw kind aanmelden bij de Lunch-Club? Vul dan het inschrijfformulier in op
www.delunch-club.nl. U kunt uw kind aanmelden met een eigen loginnaam en
wachtwoord.
Spelregels
Met uw unieke inlogcode vraagt u zelf tussenschoolse opvang aan. Op dagen die u zelf
kiest. Hoe eerder uw melding, hoe voordeliger de basistarieven.

Tarieven komend schooljaar 2016-2017
Per 5 september 2016 hanteren we onderstaande tarieven.
 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
Uw kind dient zelf brood en drinken mee te nemen voor de tussenschoolse opvang.
De Lunch-Club staat graag voor u klaar
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie, dan staat de teamleider Lunch-Club u met
alle plezier te woord.
De teamleider Lunch-Club bij u op school is:
Teamleider Ellen van Duren
Mail: e.vanduren-vanseggelen@koreinkinderplein.nl
Tel: 06-20172980
Bereikbaar op TSO dagen van 10.00 tot 14.00 uur
Tijdens schoolvakanties beperkt bereikbaar

