Lunchprocedure
Voor de lunch
 Er is dagelijks één thermobox beschikbaar per groep. Daarin zit alles wat de klas voor de lunch
nodig heeft;
 Michaela (ma), Vivian Engelen (di, wo, do) of Agnes/Hetty (vr) zorgen ervoor dat de
thermoboxen tijdig klaarstaan op een serveerwagen bij de groepen. Vrijwilligers hoeven deze
dus NIET zelf te halen;
 De lunch wordt ín het lokaal gepresenteerd. Leerkracht en pedagogisch medewerker (pm’er)
bepalen samen op welke wijze dit gebeurt;
 Vóór de lunch wassen alle kinderen, leerkrachten, pedagogisch medewerkers en vrijwilligers
hun handen;

Tijdens de lunch
 De pm’er heeft de leiding tijdens de lunch; de vrijwilliger en de leerkracht ondersteunen;
 De pakken melk, soyamelk en yoghurt die nog over zijn van de dag ervoor, zijn te herkennen
aan het kruis op het pak. Deze pakken a.u.b. het eerst gebruiken;
 Het is heel belangrijk om kinderen te stimuleren om nieuwe dingen te proeven. DWINGEN IS
ABSOLUUT NIET AAN DE ORDE (tenzij daar met ouders strikte afspraken over gemaakt zijn)!
 Als de pm’er / vrijwilliger iets opvalt aan het (eet)gedrag van één van de kinderen wordt dat
besproken met de leerkracht. Indien noodzakelijk neemt de leerkracht contact op met ouders;
 Als er van iets te weinig is, kan de vrijwilliger dat in de keuken van Sodexo gaan halen bij Diana
/ Agnes. Eén van hen is dagelijks tot 14.00 uur aanwezig!
 Schoolafspraken:
- Eerst melk/soyamelk drinken, daarna pas drinkyoghurt;
- Indien er zoet beleg geserveerd wordt, dit pas in de ‘2e ronde’ laten pakken.

Na de lunch
 Na de lunch wordt EERST alles wat over is teruggezet in de thermobox;
 De vrijwilliger zet de thermobox vervolgens terug op de serveerwagen. Van daaruit wordt deze
opgeruimd door de Vivian, Michaela of de medewerkers van Sodexo;
 De vrijwilligers zorgen ervoor dat de leerkracht na de TSO de les weer kan hervatten. Het is
de bedoeling dat de tafels dan schoon zijn en de klas is geveegd.
 Het is heel belangrijk om te weten dat alle producten maximaal 2 uur na opening genuttigd
mogen worden;
 Fruit dat overblijft mag op vrijdag mee naar huis worden gegeven aan de kinderen. Het fruit
dat dan nog overblijft, wordt één keer per week op vrijdag weggegooid;
Wat verder belangrijk is voor de vrijwilligers
- Draag gepaste kleding, haren s.v.p. vast en geen ringen of andere sieraden dragen;
- Zoek je eigen kinderen niet onnodig op. De ervaring is dat dat het proces verstoort in een
groep;
- Als vrijwilliger ben je een belangrijk onderdeel van de organisatie rondom de lunch. Daar
hoort ook bij dat je vertrouwelijk omgaat met wat je hoort en ziet;
- Als er vragen of opmerkingen zijn, is Marco jullie aanspreekpunt. Andersom zal Marco je
ook persoonlijk aanspreken als er vragen zijn vanuit de school.

Met vriendelijke groeten,

Team OBS Wereldwijs

