INSCHRIJFFORMULIER
PEUTERSPEELZAAL DE BOTERBLOEMPJES
op Kinderdagverblijf de Ontdekking, Pandelaar 45, 5421 NK Gemert

1.

Gegevens kind:

Voorna(a)m(en)
Roepnaam
Achternaam
Geboortedatum
Geboorteplaats en -land
Geslacht

O meisje

O jongen

Huisarts en tel.nr.
Medicijngebruik

Medische gegevens die
voor ons van belang zijn te
weten bv. allergiën

Neemt uw kind deel aan
het landelijk
vaccinatieprogramma
Sofinr. / BSN
Nationaliteit 1
Nationaliteit 2
In Nederland sinds

O ja

O nee

2. Gegevens ouder(s)/verzorger(s)
ouder/verzorger 1 *
tevens de contractant
Naam verzorger

ouder/verzorger 2 *
M/V*

M/V*

Voorletters
Voornaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Geboorte datum
Telefoon privé
Telefoon mobiel
(hoogst genoten)
Opleiding
Beroep
Naam bedrijf
Telefoon werk
Extra telefoonnummer

Naam:

voor noodgevallen

Burgerservice nummer
E-mail adres
Facturen per email

Ja/nee*

Uw facturen worden per email aan u
gezonden, minder papier

Ja/nee*

Makkelijk en veilig

Burgerlijke staat
Bank/postbanknummer
Automatisch incasso

* doorhalen wat niet van toepassing is

3. Broertje(s)/ zusje(s):
Naam:

Geb.datum:

Naam:

Geb.datum:

Naam:

Geb.datum:

Naam:

Geb.datum:

4. Bijzonderheden:
Wij geven toestemming om foto’s en video opnamen van ons kind te maken en deze te
gebruiken voor een ouderbijeenkomst of ter illustratie van bijvoorbeeld brochures of
website van Kinderdagverblijf de Ontdekking/ psz de Boterbloempjes.
Handtekening ouder/verzorger:__________________________

Wij zijn op de hoogte dat rond de drie en vier jarige leeftijd van mijn kind, er een
observatieformulier wordt ingevuld (kindvolgsysteem), dat wordt overgedragen aan de
toekomstige basisschool van mijn kind.
Handtekening ouder/verzorger:__________________________

5. Plaatsing
Gewenste
plaatsingsdatum:
Gewenste dagdelen op de peuterspeelzaal:
Hieronder kunt u 2 ochtenden aankruisen die uw voorkeur hebben:
Maandagochtend Dinsdagochtend Donderdagochtend
8.30 - 12.00 uur 8.30 - 12.00 uur 8.30 - 12.00 uur

Kinderen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken, bv. kinderen met een
taalachterstand, kunnen vanaf 3 jaar eventueel in aanmerking komen voor een 3e
dagdeel op de peuterspeelzaal.
Naast de peuterspeelzaalochtenden is het mogelijk om voor uw peuter dagopvang af
te nemen op dezelfde locatie. Bv. halve dagopvang na een peuterspeelzaalochtend
of hele of halve dagopvang op de andere dagen van de week.
6.

Ondertekening
U wordt vriendelijk verzocht te controleren of alle vragen van dit inschrijfformulier
volledig zijn ingevuld.
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Kinderdagverblijf De
Ontdekking, telefoonnummer 0492-331007
Formulier opsturen naar Kinderdagverblijf De Ontdekking, St. Annastraat 8, 5421 KC
GEMERT.
U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding binnen twee weken.

Ondertekening contractant:

Handtekening:

Datum:

