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Beste ouders/verzorgers,

Wij als IKC Platanenlaan willen graag midden in de
maatschappij staan. Vanuit deze gedachte is een
mooie samenwerking tot stand gekomen tussen
IKC Platanenlaan en De Goede Dag. Wij informeren
u graag hierover.

Maaltijdservice
De maaltijdservice van de Goede Dag stelt zich aan u
voor:
De Goede Dag verzorgt dagbesteding voor mensen met
afstand tot de arbeidsmarkt. Wij doen dat in
verschillende activiteiten. Zo werkt er een groep in
bosonderhoud en tuinonderhoud in Babberich. We
runnen een cadeauwinkel in de Grietsestraat in
Zevenaar, waar we artikelen verkopen van mensen die
keramiek, kunstnijverheid, kunst, enzovoort maken .
En……ja we maken heerlijk warm eten. Iedere dag een
gezonde door ons dagvers gemaakte maaltijd. Een groep
van 6 van onze Goededaggers werkt onder begeleiding
van onze kok/begeleider aan de productie. We
betrekken onze grondstoffen bij plaatselijke
ondernemers en uit onze eigen moestuin. Want we
geloven in zo natuurlijk, vers en dichtbij mogelijk.

Wat is het idee?
We starten een pilot. Deze maaltijden biedt De Goede
Dag vanaf 11 oktober aan ouders en kinderen die na
school in de opvang van IKC Platanenlaan verblijven. De
organisatie ligt bij De Goede Dag. De maaltijden kunnen
besteld worden via de site van de Goede Dag. Zij maken
het voor u klaar en bezorgen de maaltijden om 16.00 uur
op het IKC. Als u uw kind ophaalt neemt u direct het
eten voor die avond mee. Thuisgekomen heeft u alle tijd
en kunt u genieten van uw kind, elkaar en een gezonde,
dagverse maaltijd. We zijn gewend om op maat te
werken. Dat betekent dat we ook halve maaltijden
aanbieden speciaal voor de kinderen. De maaltijden zijn
vriendelijk geprijsd. Normale portie €7,- Halve portie €4,-

Het is niet zo dat wij als IKC Platanenlaan het vanuit
‘gemakzucht’ willen regelen. Samen eten koken met je
kinderen blijft een mooie en leerzame activiteit. Maar
soms kom je daar niet aan toe. Wanneer je op een
avond een gezonde maaltijd mee kunt nemen, heb je
meer tijd vrij voor je kinderen. Dat is toch wat je als
ouders graag wilt. Daarnaast werken we als IKC graag
mee aan de integratie van mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt, gezonde dagverse maaltijden en
ondersteunen we indirect de plaatselijke ondernemers.

Verdere plannen van IKC Platanenlaan
Wij zijn we bezig met het organiseren van naschoolse
activiteiten voor de kinderen van ons IKC. In de
naschoolse opvang gaan de Goede Dag en IKC
Platanenlaan ook een verdere samenwerking
ontwikkelen. In het naschoolse aanbod van het IKC komt
ook een workshop koken. De kinderen kunnen daarvoor
inschrijven en volgen dan bij de Goede Dag de lessen en
koken samen met de Goededaggers hun eigen
maaltijden. Over deze opzet volgt later via ons IKC meer
informatie.

Bestellen van maaltijden
Dat gaat via de site van de Goede Dag.
www.degoededag.nl. Ook de betaling kunt u via de site
direct regelen. De Goede Dag gaat werken met
abonnementen. Zie ook hiervoor de website. Tevens
kunt u via het daar vermelde telefoonnummer al uw
andere vragen stellen.
Tot slot, we hopen dat dit een mooi begin is van een
prettige samenwerking!

Met vriendelijke groet,
Toon Berens van ‘De Goede Dag’ en
Frank Sessink IKC Platanenlaan

