
 
 

Beste ouders, verzorgers,  

 

Zoals u vernomen heeft gaat de school a.s. maandag weer open. De kinderen volgen gewoon 

het traditionele rooster met pauze. De school adviseert wel om uw kind over te laten blijven 

om zo min mogelijk verloop te krijgen binnen school. 

  

Lunchkidz verzorgt de pleinwacht buiten tussen de middag. De kinderen eten met de 

leerkracht in de klas en gaan daarna in verschillende shifts naar buiten om te spelen. 

Lunchkidz houdt dan toezicht met de pleinwachten op de verschillende pleinen. 

 

Wij zullen uiteraard de regels van de RIVM in acht nemen.  

 

De school stelt u als ouder wel in de gelegenheid om uw kind eventueel op te halen, maar 

raadt dit wel af. Het is voor ons van belang om te weten hoeveel kinderen er op school 

blijven en dus gebruik maken van Lunchkidz. 

Wij willen voldoende mensen neerzetten op de pleinen om de veiligheid voor de kinderen te 

kunnen waarborgen. 

 

Op basis van het aangemelde kinderen zullen wij het personeel inzetten. Wilt u dit doen via 

ons registratiesysteem. 

Als uw kind al geregistreerd staat dan kunt u de dagen even nakijken of dit allemaal klopt en 

anders de juiste dagen invullen. Checkt u ook even of alle gegevens nog kloppen! 

 

Uw kind afmelden kan tot 10.00 uur op dezelfde dag. Het aanmelden kan ook tot die tijd, 

maar liever eerder. Wij zorgen ervoor dat het administratief in orde komt. Ook alle vrije 

dagen van school staan in ons systeem en hoeft u dus geen rekening te houden met 

afmelden… dit regelen wij. 
Wij werken met automatische incasso maandelijks achteraf. 

 

Als u uw kind al heeft geregistreerd voor de coronaperiode, dan kunt u nu inloggen met uw 

inlognaam en wachtwoord. Mocht u uw wachtwoord vergeten zijn dan kunt u dit via het 

systeem opnieuw aanvragen. 

Ook kunt u onze gratis APP downloaden, hiermee is het nog makkelijker om uw kind aan te 

melden. 

Heeft u zich nog nooit geregistreerd, maar wilt dit nu wel doen. Dan kunt u een mail sturen 

naar: info@lunchkidz.nl 

Wij sturen u dan het stappenplan om uw kind aan te melden bij Lunchkidz. 

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet,  

Team Lunchkidz. 
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