
 
 

Beste ouder, verzorgende,  

 

Op de Wolderweide verzorgen wij de tussenschoolse opvang / pleinwacht.  

Wij zorgen voor een gemotiveerd team om de lunchpauze van uw kind tot een plezierig 

moment op de dag te maken. Judith Huisman is de coördinator en zij regelt alles rondom het 

overblijven op deze school.  

LUNCHKIDZ hanteert een tarief van €2,25 per kind, per overblijf moment.  

 

 

De kosten voor de TSO wordt maandelijks automatisch geïncasseerd op basis van het 

werkelijk aantal afgenomen overblijfmomenten. U betaalt dus nooit te veel en u hoeft geen 

strippenkaarten te kopen.  

LUNCHKIDZ werkt met een digitaal registratiesysteem. Dit heeft de volgende voordelen: 

• De overblijfmedewerkers zijn minder tijd kwijt aan administratie en kunnen dus 

meer tijd aan uw kind besteden. 

• LUNCHKIDZ is altijd op de hoogte van eventuele bijzonderheden zoals medicatie en 

allergieën. 

• Betere controle op de aan -en afwezigheid van uw kind. 

• U kunt vaste dagen ruim van te voren in één keer inplannen.  

• U kunt uw kind op ieder willekeurig moment, tot 10:00 uur van de dag van het 

overblijven, aan -of afmelden. Klikt u hierbij op de naam van het kind en het schuifje 

zal verschuiven. 

 

Wij zien graag alle ouders ingeschreven van deze school. Zodat ook bij bijv. calamiteiten wij 

over de juiste gegevens van uw kind beschikken. 

Mocht u zich willen inschrijven als nieuwe ouder, dan kunt u voor deze school inloggen met 

de schoolcode: wol123 en het wachtwoord is: welkombijproles 

 

Handleiding online reservering systeem: 

 

Nieuwe ouder: 

 

• Gebruik Google Chrome 

• Ga naar de website www.lunchkidz.nl 

• Dan naar de knop “inloggen” rechts boven 

• Dan naar de schoolnaam en dan kies je nieuwe aanmelding 

• Dan wordt je doorgeschakeld naar het reserveringssysteem. 

• Je voert de schoolcode in 

• En daaronder het emailadres van jezelf. Klik op “ verder naar stap 2” 

• Dan vul je eerst alle oudergegevens in en daaronder alle kind gegevens. 

http://www.lunchkidz.nl/


• Let erop dat je de geboortedatum van je kind invoert. 

• Dan onderaan druk je op “ verder naar stap 3” 

• Dan zie je nog een keer alle gegevens staan die je hebt ingevoerd. Controleer deze en 

als ze goed zijn dan onderaan de pagina op “ versturen” klikken. 
• Mocht je iets vergeten of er iets niet goed staan, dan kun je terug naar stap 2 

• Je komt op de pagina waar staat “ aanmelding voltooid” en er wordt een email naar 
je toegestuurd. Je kunt de pagina verlaten. 

• Je gaat wederom naar www.lunchkidz.nl en dan naar “ inloggen”  
• Dan naar de school en dan naar “ aanmelden” 

• Je voert je emailadres in en het wachtwoord “ welkombijproles” ( zoals in de email 
staat vermeld) 

• Dan kom je op de pagina om je wachtwoord wijzigen. Nieuw wachtwoord en het 

wachtwoord nogmaals herhalen. 

• Je komt in de ouderapp. In de linker kolom staan 3 opties 

- Aan/afmelden 

- Registratiegegevens  

- Contactgegevens 

• De schoolgroep wijzigen/invoeren van het systeem. 

• Bij gegevens wijzigen zie je onderaan een optie “ nieuw kind aanmelden”  
• Als u nog een kind wilt aanmelden dan kunt u via die button doen. 

• Heeft u alles geregistreerd, dan kunt u onze app downloaden via onderstaande link. 

• Voor Android: 

• https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.nijvink.lunchkidz.ouderapp  

• Voor IOS: 

• https://apps.apple.com/nl/app/lunchkidz/id1500766580 

•  U kunt dan gemakkelijk met uw email en wachtwoord de app activeren en komt u op 

uw persoonlijke site terecht.  

 

 

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben over het 

inschrijven of over andere zaken met betrekking tot het overblijven neemt u dan gerust 

contact met ons op.  

 

 

Hartelijke groet,  

 

Lunchkidz 

 

Coordinator Judith Huisman 

wolderweide@lunchkidz.nl 

tel 06 | 33376576 
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