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UPDATE – MEAL PROGRAMME 

Dear Parents, 

We are always striving to be the best that we can be, and this goes across all the services that we offer, 

including the catering and optional meal programme for our students. 

Unfortunately, as you are aware we had some difficulties last term and did not really accomplish what 

we had set out to do and so over the last few weeks we have had to take the hard decision to change 

suppliers and start afresh.  From looking at feedback, we also wanted to make the selection more 

convenient and a wider choice for our secondary students.   

We will resume the meal programme on Sunday 15th January partnering with Jazz Café who have 

extensive experience in school catering, and the options will be the following: 

EYFS and Primary 

1. Termly meal programme with a hot meal, salad/soup and fruit and water from the weekly menu that 

will be payable directly to Jazz Café. 

2. Healthy packed lunch brought from home. 

Secondary 

1. Daily meal deal which can be ordered up to midnight of the day before through the Jazz Café app.  So, 

on Saturday night up to 12.00am you can order the next day’s hot meal. 

2. Grab n go in school – wide selection of salads, bakery items, sandwiches, fruit, snacks etc. that can be 

bought daily and paid for on the spot.  

3. Healthy packed lunch brought from home 

4. During the school day, Years 10, 11 and 12 also have the option to buy from the Durham Café. 

 

All registration for meals and payments will be made directly to Jazz Café and we will send the links and 

the additional information for contacting them on Sunday 8th.   

Many thanks, 
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 ات الغذائية برنامج الوجب - مستجدات

 ، األمور الكرام أولياء 

ي نقدمها نحن نسىع دائًما لنكون األفضل 
ي ذلك برنامج تقديم الطعام والوجبات االختيارية لطالبنا ، وهذا يشمل جميع الخدمات الت 

 
 .، بما ف

ي القيام به، كما تعلمون لسوء الحظ 
 
عنا ف ا ما كنا قد شر

ً
ة الماضية ولم نحقق حق ي الفت 

 
  ، خالل األسابيع ، ولذا ، واجهنا بعض الصعوبات ف

ا  األمور   أولياء  تعليقاتوالبدء من جديد. من خالل النظر إىل    مورد الطعام، كان علينا اتخاذ القرار الصعب لتغيتر  القليلة الماضية 
ً
، أردنا أيض

ي المرحلة الثانوية
 
 .أن نجعل االختيار أكتر مالءمة وخياًرا أوسع لطالبنا ف

اكة    15سنستأنف برنامج الوجبات يوم األحد   ي تقديم الطعام بالمدكافيه    جاز  معيناير بالشر
 
ة واسعة ف ، وستكون  ارسالذي يتمتع بختر

 :الخيارات كالتاىلي 

 : ي
 الروضة واإلبتدائ 

ة إىل جاز  / ، سلطةمع وجبة ساخنة   لفصليةا برنامج للوجبات  .1 شوربة وفاكهة وماء من القائمة األسبوعية يتم دفعها مباشر

 .كافيه

ل  ا يتم إحضاره ة معبأة صحيغداء وجبة  .2  .من المت  

 : ثانويال

ي ليلة السبت حت  الساعة  لذلككافيه.    جاز  تطبيق وجبة يومية يمكن طلبها حت  منتصف ليل اليوم السابق من خالل    عرض .1
، ف 

 .التاىلي  لليوم  ليوميةطلب الوجبة ا   م، يمكنكمنتصف الليل  12:00

ي وأذهب" .2 ي المدرسة  "  أشت 
ه والوجبات الخفيفة وما إىل ذلك  والسندويشات والفواكختر   مجموعة واسعة من السلطات وال  -ف 

اؤها يومًيا ودفع ثمنها عىل الفور ي يمكن شر
 .الت 

ل  ا يتم إحضاره ة معبأة صحيغداء وجبة  .3  . من المت  

ا  مكن، يخالل اليوم الدراسي  .4
ً
ي الصفوف   للطالبات  أيض

اء من مقىه  12و   11و  10ف   .درمالشر

 

ة إىلسيتم إجراء جميع عمليات التسجيل للوجبات والمدفوعات مب سل الروابط والمعلومات اإلضافية لالتصال بهم   جاز كافيه  اشر وست 

ي يوم األحد 
 .من يناير  الثامنف 

 

 ، شكرا جزيال 

 

 

 


