Hoe verloopt het lunchen en wat wordt er van u verwacht als lunchouder


Om 11.45 uur is er hulp nodig bij het toiletbezoek en het handen wassen. U kijkt of dit
soepel en vlot verloopt. (N.B. het is niet de bedoeling dat u helpt met billen afvegen, dit
doen de kinderen zelf)



Om 12.00 uur lopen we gezamenlijk in een rij naar de grote zaal. De meeste kinderen
kunnen plaatsnemen aan de lange tafels. De grootste kinderen zitten aan de grote tafel.



1 leerkracht en stagiaire gaat nu eten, de andere leerkracht en stagiaire blijft bij het
lunchen.



De kinderen halen zelfstandig hun brood en beker uit de tas. De tas zetten ze naast zich
op de grond neer. Ze mogen beginnen met eten.



U kunt nu kijken of er kinderen zijn die hulp nodig hebben met het openen van bekers
e.d. De kinderen steken de vinger hiervoor op en blijven tijdens het eten zitten.



Alleen bij uitzondering mogen kinderen tijdens het eten naar de wc.
(ze zijn immers allemaal om 11.45 uur naar het toilet geweest)
Tijdens het eten stimuleert u de kinderen op positieve wijze om door te eten.




Kinderen die voor 12.20 uur klaar zijn met eten, stoppen hun spullen terug in de tas. Zij
kunnen nu aan een andere tafel een boekje gaan lezen of met ander materiaal kort
spelen.



1 leerkracht begeleidt om 12.20 uur de kinderen naar buiten. (op dit tijdstip is er
surveillance op de speelplaats door 2 leerkrachten).



Kinderen die nog niet klaar zijn, hebben tot 12.30 uur de tijd om te eten.



Snoep is niet toegestaan en gaat weer mee terug naar huis.



De lunchouder blijft tot 12.30 uur bij de kinderen die nog niet klaar zijn. Overgebleven
brood gaat weer mee naar huis. Als er nog een stukje brood of een enkel gezond koekje
over is, mag dit mee naar buiten.



De lunchouder neemt de overgebleven kinderen mee naar de gang bij de groep. U kunt
ze een handje helpen met de jassen en/ of wc gebruik. Deze kinderen gaan nu ook naar
buiten.



Bij nat weer gaan we om 12.30 uur met z’n allen terug naar de groep.



Om 12.45 uur is de pauze voorbij.



Na de lunch worden de tafels en stoelen afgenomen met een doek.

