Beste ouders
Beste leerling
Na een bewogen en bizar coronajaar, hopen we vanaf 1 september een normaler
schooljaar tegemoet te gaan. Daarom wil het KOL ook terug warme maaltijden gaan
aanbieden aan onze leerlingen.
Het schoolbestuur van het KOL heeft er bewust voor gekozen om warme maaltijden te
laten aanleveren in plaats van de maaltijden in eigen beheer te bereiden. We hebben
hiervoor een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de firma Delimeal die dagelijks
duizenden warme maaltijden bezorgt aan scholen en andere instellingen.
Hoe gaat het in zijn werk?











Rond de 10de van de maand komt het menu online op de website www.kolanden.be
voor de maand nadien.
Je kan een maaltijd bestellen via een persoonlijke bestellink die naar het door de
school gekende e-mailadres van de ouders gestuurd wordt. Je ontvangt deze link
direct na het eerste weekend van september.
Je selecteert de week waarvoor je warme maaltijden wil bestellen en kruist de
dagen (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag) aan waarop je wil dat je kind warm
eet op school.
Je kan een bestelling plaatsen of annuleren tot en met donderdag middag 12u van
de lopende week voor de volgende week. Nadien is een annulatie enkel nog
mogelijk in geval van ziekte én verwittiging van de school voor 8.30u.
Op het moment van de bestelling zie je ook je saldo. Er kan enkel besteld worden
zolang het saldo positief is.
En omdat wij de betaling voorlopig nog manueel moeten verwerken, dient je
rekening minstens één week voor de bestelling aangezuiverd te worden.
Je stort je betaling op rekeningnummer BE 88 2300 3624 1341 met een vermelding
bestaande uit:
o BS (basisschool) / MS (Middenschool) / BB (Bovenbouw)
o de naam van je kind
o de klas van je kind

Alle leerlingen komen warm eten in de refter van de Bovenbouw, Molenbergstraat 25 in
Landen.
Voor de leerlingen van de Basisschool en de Middenschool
 De leerlingen worden met de bus naar de Bovenbouw gebracht, behalve de
leerlingen van de Bovenpoort. Zij gaan te voet.
 De school zorgt er zelf voor dat elke dag de juiste leerlingen op de bus zitten.
 De leerlingen van de Middenschool eten tussen 12.15u en 12.35u.
 De leerlingen van de Basisschool eten tussen 12.25u en 12.45u
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Een maaltijd bestaat steeds uit soep en een hoofdschotel en kost voor de kleuters
€3,70, voor de kinderen van de lagere school €4 en voor de leerlingen van de
Middenschool en de Bovenbouw € 4,50.
Leerlingen moeten niet meer betalen voor de bus.

Voor de leerlingen van de Bovenbouw
 De leerling krijgt na de bestelling een QR-code in hun mailbox van hun
@student.kolanden.be-adres.
 Elke ochtend van de dag waarop ze een warme maaltijd besteld hebben, krijgen ze
een nieuwe QR-code.
 Deze code kan zal gescand worden vooraleer de leerling de warme refter
binnengaat.
 De QR-code kan slechts 1 keer per dag geactiveerd worden.
 De leerlingen eten tussen 12.05u tot en met 12.25u. Daarna moet de leerling naar
de speelplaats.
Voor de leerlingen van de Middenschool en de Bovenbouw
Enkel deze leerlingen kunnen ook een broodje bestellen. Ook deze broodjes hebben we
uitbesteed. Op maandag en dinsdag worden deze geleverd door Trevi en op donderdag en
vrijdag door Peeters.
Broodjes kunnen voor het eerst besteld worden vanaf zondagavond 5 september 18u tot
maandagochtend 6 september 8.30u voor maandag.
Hoe gaat dit in zijn werk?
 Leerlingen bestellen broodjes altijd via de app op hun schoollaptop vanaf de dag
voordien 18u tot 8.30u van de dag zelf. Tot die tijd kan een broodje ook nog
kosteloos geannuleerd worden.
 Broodjes worden op het secretariaat geleverd en worden daar aan de leerlingen
verdeeld. Ze bevatten naam en klas van de leerling.
 Er is steeds keuze tussen een 9 broodjes, bruin of wit, met of zonder groenten (sla,
tomaat, komkommer, wortel en ei).
Het voltallige team van het Katholiek Onderwijs Landen wenst jullie smakelijk eten!
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