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Dear Parents,  
 
As part of the required Social Distancing plans, the following changes will take place in the school 
lunch program. 
 

- Menu order forms will be sent home every Wednesday, for the following week.  
- Forms must be returned by Friday morning, with payment, for any/all days being ordered 

in the cafeteria. Payment can be cash, money order or check (make payable to OLSS)  
- Lunches will be delivered, individually bagged based on student orders, to classrooms 

each day.  
- Lunch will be eaten, as a class, in the classroom each day.  

 
Students have the option to bring their own lunch, snacks and drinks each day they do not want 
to order.  
 
Please note that, because of the change in the lunch process, some food options have been 
changed or eliminated. 
 
Also, students must order everything they want for lunch ahead of time. This includes if they 
want snacks or a second drink. No one will be able to go to the cafeteria to purchase anything 
additional to eat or drink.  
 
Any lunch that is paid in advance will be credited if a child is absent on a day they paid for lunch. 
 
Parents also have the option to prepay lunches in the office for longer periods of time (2 weeks, 
month, etc.) and a statement will be sent weekly showing how much has been used and what 
remains on account, based on the order form your child submits for the week. Payment can be 
cash, money order or check only (payable to OLSS)  
 
“Freeze Pops” will not be available at lunch time when school resumes. If there is a change, we 
will notify you with the weekly lunch forms. 
 
Ice cream will be for sale ONE day per week (Friday) for $1. There will be one or two items to 
choose from only each week. The ice cream items available will change from week to week, and 
will be on the weekly lunch form.  
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It is important to note that you do not have to order lunch for every day. Your child can 
order lunch for some days and bring lunch with them on other days in the week. Your 
child can also bring their lunch, drink and/or snacks each day.  

There will be NO option to heat up a lunch item brought from home for lunch. In the past, that 
was permitted but it cannot be done this year, as the students will not go to the cafeteria. 
Everything brought from home must be ready to eat.  
 
School resumes Tuesday, Sept. 8, which is a 1 p.m. dismissal and lunch is not sold. An order form 
for the first week is enclosed. Lunch can be purchased for Wednesday to Friday in the first week. 
The order form must be turned in on the first day of school (Tuesday, Sept. 8) or before the 
beginning of the school year in the school office.  
 
Please contact the school office with any questions. Thank you in advance for your cooperation.  
 
 
Queridos padres, 
 
Como parte de los planes de distancia social requeridos, se llevarán a cabo los siguientes 
cambios en el programa de almuerzos escolares. 
Los formularios de pedido de menú se enviarán a casa todos los miércoles, para la semana 
siguiente. 
 
Los formularios deben devolverse antes del viernes por la mañana, con el pago, para cualquier 
/ todos los días que se soliciten en la cafetería.  
El pago puede ser en efectivo, orden de pago o cheque (a nombre de OLSS) 
 
Los almuerzos se entregarán, empaquetados individualmente según los pedidos de los 
estudiantes, en las aulas todos los días. 
 
El almuerzo se comerá, como clase, en el aula todos los días. 
Los estudiantes tienen la opción de traer su propio almuerzo, bocadillos y bebidas cada día que 
no quieran ordenar. 
Tenga en cuenta que, debido al cambio en el proceso del almuerzo, algunas opciones de 
alimentos se han modificado o eliminado. 
Además, los estudiantes deben pedir todo lo que quieran para el almuerzo con anticipación. 
Esto incluye si quieren bocadillos o una segunda bebida. Nadie podrá ir a la cafetería a comprar 
nada adicional para comer o beber. 
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Cualquier almuerzo que se pague por adelantado se acreditará si un niño está ausente el día 
que pagó por el almuerzo. 
 
 
Los padres también tienen la opción de pagar por adelantado los almuerzos en la oficina por 
períodos de tiempo más largos (2 semanas, mes, etc.) y se enviará un estado de cuenta 
semanalmente mostrando cuánto se ha utilizado y qué queda en la cuenta, según el formulario 
de pedido de su el niño envía por la semana. El pago puede ser en efectivo, giro postal o cheque 
(pagadero a OLSS) 
 
"Freeze Pops" no estará disponible a la hora del almuerzo cuando se reanude la escuela. Si hay 
un cambio, le notificaremos con los formularios de almuerzo semanal. 
El helado estará a la venta UN día a la semana (viernes) por $ 1. Habrá uno o dos artículos para 
elegir solo cada semana. Los helados disponibles cambiarán de una semana a otra y estarán en 
el formulario de almuerzo semanal. 
Es importante tener en cuenta que no es necesario que pida el almuerzo todos los días. Su hijo 
puede pedir el almuerzo durante algunos días y traerlo consigo otros días de la semana. Su hijo 
también puede traer su almuerzo, bebida y / o bocadillos todos los días. 
NO habrá opción de calentar un artículo para el almuerzo que traigan de casa para el almuerzo. 
En el pasado, eso estaba permitido pero no se puede hacer este año, ya que los estudiantes no 
irán a la cafetería. Todo lo que se traiga de casa debe estar listo para comer. 
La escuela se reanuda el martes 8 de septiembre, que es a la 1 p.m. la hora de finalización y el 
almuerzo no se vende. Se adjunta un formulario de pedido para la primera semana. El almuerzo 
se puede comprar de miércoles a viernes durante la primera semana. El formulario de pedido 
debe entregarse el primer día de clases (martes 8 de septiembre) o antes del comienzo del año 
escolar en la oficina de la escuela. 
Comuníquese con la oficina de la escuela si tiene alguna pregunta. Gracias de antemano por su 
cooperación. 
 
 
 
 
 
Cha mẹ thân yêu, 
 
Là một phần của kế hoạch Khoảng cách Xã hội bắt buộc, những thay đổi sau đây sẽ diễn ra trong 
chương trình ăn trưa ở trường. 
- Đơn đặt hàng thực đơn sẽ được gửi về nhà vào thứ Tư, trong tuần tiếp theo. 
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- Các biểu mẫu phải được trả lại vào thứ Năm hoặc thứ Sáu kèm theo khoản thanh toán, đối với 
bất kỳ bữa trưa nào được đặt trong quán cà phê. Thanh toán có thể là tiền mặt, chuyển tiền 
hoặc séc (thanh toán cho OLSS) 
- Bữa trưa sẽ được giao, đóng gói riêng theo đơn đặt hàng của học sinh, đến lớp học mỗi ngày. 
- Bữa trưa sẽ được ăn, như một lớp học, trong lớp học mỗi ngày. 
 
Học sinh có thể tự mang theo bữa trưa, đồ ăn nhẹ và đồ uống mỗi ngày mà họ không muốn gọi. 
 
Xin lưu ý rằng do thay đổi trong quy trình ăn trưa, một số lựa chọn thực phẩm đã bị thay đổi 
hoặc loại bỏ. 
Ngoài ra, học sinh phải đặt trước mọi thứ họ muốn cho bữa trưa. Điều này bao gồm nếu họ 
muốn đồ ăn nhẹ hoặc đồ uống thứ hai. Không ai có thể đi đến căng tin để mua thêm bất cứ thứ 
gì để ăn hoặc uống. 
Bất kỳ bữa trưa nào trả trước sẽ được ghi có nếu trẻ vắng mặt vào ngày mà trẻ đã trả tiền cho 
bữa trưa. 
Phụ huynh cũng có tùy chọn thanh toán trước bữa trưa tại văn phòng trong thời gian dài hơn (2 
tuần, tháng, v.v.) và bản sao kê sẽ được gửi hàng tuần cho biết số tiền đã được sử dụng và số 
tiền còn lại trong tài khoản, từ những gì có trong đơn đặt hàng hình thức con bạn mang lại cho 
tuần. Thanh toán chỉ có thể là tiền mặt, chuyển tiền hoặc séc (thanh toán cho OLSS) 
“Freeze Pops” sẽ không có sẵn vào giờ ăn trưa khi trường học trở lại. Nếu có thay đổi, chúng tôi 
sẽ thông báo cho bạn bằng các hình thức ăn trưa hàng tuần. 
Kem sẽ được bán MỘT ngày mỗi tuần (Thứ Sáu) với giá $ 1. Mỗi tuần sẽ chỉ có một hoặc hai mặt 
hàng để bạn lựa chọn. Các mặt hàng kem có sẵn sẽ thay đổi theo tuần và sẽ có dạng bữa trưa 
hàng tuần. 
Điều quan trọng cần lưu ý là bạn không phải đặt bữa trưa cho mỗi ngày. Con bạn có thể đặt bữa 
trưa cho một số ngày và mang theo bữa trưa vào những ngày khác trong tuần. Con bạn cũng có 
thể mang theo đồ ăn trưa, đồ uống và / hoặc đồ ăn nhẹ mỗi ngày. 
Sẽ KHÔNG có lựa chọn nào để hâm nóng một món ăn trưa được mang từ nhà để ăn trưa. Trước 
đây, điều đó được cho phép nhưng năm nay không thể thực hiện được vì học sinh sẽ không đến 
nhà ăn. Mọi thứ mang từ nhà đến đều phải sẵn sàng để ăn. 
Trường học tiếp tục vào thứ Ba, ngày 8 tháng 9, cho đến 1 giờ chiều. thời gian kết thúc và bữa 
trưa không được bán. Đơn đặt hàng cho tuần đầu tiên được đính kèm. Bữa trưa có thể được 
mua cho thứ Tư đến thứ Sáu trong tuần đầu tiên. Đơn đặt hàng phải được nộp vào ngày đầu 
tiên đi học (Thứ Ba, ngày 8 tháng 9) hoặc trước khi bắt đầu năm học tại văn phòng trường. 
Vui lòng liên hệ với văn phòng trường nếu có bất kỳ câu hỏi nào. Cảm ơn bạn trước sự hợp tác 
của bạn 
 
 
 


