Beste ouder, verzorgende,
Zoals u wellicht al heeft gezien is het systeem van Lunchkidz verandert. Hieronder hebben
wij voor u de handleiding. In principe hebben wij alle gegevens overgenomen van afgelopen
jaar met daarbij ook de reserveringen.
Mocht u zich willen inschrijven als nieuwe ouder, dan kunt u voor deze school inloggen met
de schoolcode: kon123 en het wachtwoord is: welkombijproles
Handleiding nieuwe systeem:
Nieuwe ouder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

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.
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.
Aan/afmelden dan kind selecteren en dan kun je in de kalender een dag aan of
afmelden.
Bij registratiegegevens kun je de vaste dagen doorgeven.

Bestaande ouder:
•
•
•
•
•

Ga naar de website www.lunchkidz.nl en naar inloggen.
Ga naar de school en naar aanmelden.
U logt in met uw emailadres en wachtwoord, wat u al eerder heeft ingevoerd.
Mocht u het wachtwoord niet weten, dan kunt u ons een email sturen en zullen wij
die resetten. U kunt mailen naar info@lunchkidz.nl
Als u bent ingelogd, kunt u alle gegevens van uw kind inzien en wijzigen als dit nodig
mocht zijn.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hierover hebben over het
inschrijven of over andere zaken met betrekking op het overblijven, aarzel dan niet en neem
contact met ons op.

Hartelijke groet,
Lunchkidz
Coördinator Ina Kraay
info@lunchkidz.nl
tel 06 | 19252270 of 06| 33375003

