Rondekamp 1
7433 SJ Schalkhaar
Telefoon (0570) 631600

Peuterontwikkeling & Peuteropvang

INSCHRIJFFORMULIER
versie juni 2018

Met dit formulier kunt u zich inschrijven voor de Peuterontwikkeling en Peuteropvang.
U ontvangt altijd een bevestiging. De inschrijfkosten bedragen €10,De inschrijving van uw kind gaat in op de dag dat het inschrijfgeld is ontvangen.
Over te maken op rek.nr. NL87INGB0650915305 t.n.v. Stichting Kinderopvang Schalkhaar o.v.v. Spring in ’t Veld,
inschrijving POV + voor- en achternaam van uw kind.
Gegevens van het kind:
Voornaam:

Jongen/Meisje

Achternaam:
Geboortedatum:

BSN-nummer:

Gegevens van de ouders:

Naam en voorletters

ouder/verzorger 1
dhr/mevr

ouder/verzorger 2
dhr/mevr

Geboortedatum
BSN-nummer
Adres
Postcode/woonplaats
Telefoonnummer thuis
Telefoonnummer werk
06-nummer
Email-adres

Andere gegevens:

Ondergetekende verleent het bestuur van het “Kindcentrum Schalkhaar” te
Schalkhaar tot wederopzegging de machtiging om van haar/zijn hierna
vermelde betaalrekening bedragen af te schrijven wegens
Kinderopvangbijdrage.

IBANbankrekeningnummer
ten name van

Huisarts:

Telefoon:

Mijn kind heeft alle vaccinaties gehad volgens richtlijnen RVP (rijksvaccinatie programma): ja / nee
Komt U in aanmerking voor kinderopvangtoeslag:

ja / nee

Rondekamp 1
7433 SJ Schalkhaar
Telefoon (0570) 631600

Peuterontwikkeling & Peuteropvang

Gewenste datum van ingang:

e

e

01/15* -_________ (*alleen mogelijk op de 1 of 15 van de maand)

Gewenste dagdelen Peuterontwikkeling/Peuteropvang:
Ma

Di

0

08.30 - 12.30

0

08.30 - 12.30 0

12.30 - 16.00

0

12.30 - 16.00 0

16.00 – 18.00 0

16.00 – 18.00 0

07.30 – 08.30 0

Do

07.30 – 08.30 0

07.30 - 08.30

Vrij

07.30 – 08.30 0

08.30 - 12.30 0

08.30 - 12.30 0

12.30 - 16.00 0

12.30 - 16.00 0 (3+ groep)

16.00 – 18.00 0
Woe

07.30 – 08.30 0
08.30 - 12.30 0

Eventuele opmerkingen: (bv speciale zorgbehoefte, allergieën, medische zorg etc.)

Peuterontwikkeling
Het peuterontwikkelingsprogramma vindt plaats tussen 9.00 uur tot 12.00 uur en 13.00 uur tot 15.30 uur. De
inlooptijden voor het ochtenddeel zijn van 8.30 tot 9.00 uur en het middagdeel van 12.30 tot 13.00 uur.
De ophaaltijden voor het ochtenddeel zijn vanaf 12.00 uur tot 12.30 uur en het middagdeel van 15.30 uur tot
16.00 uur.
Diversen
Soms zal er een foto of filmpje van uw kind op de onze website gepubliceerd worden.
De website is in principe bestemd voor ouders, die gebruiken maken van onze peuteropvang.
Mocht u hiertegen bezwaar hebben, wilt u dit dan hier dan hieronder aangeven.
Geeft toestemming op onze website te publiceren

ja/nee

Bij Spring in ’t Veld worden wel eens uitstapjes gemaakt met de kinderen. Hierbij moet gedacht worden aan
bijvoorbeeld een wandeling door de wijk, naar de winkel of naar kinderboerderij. Dit gebeurt altijd onder
begeleiding van één of meerdere pedagogisch medewerker(s).
Geeft toestemming om mijn kind te laten deelnemen aan uitstapjes

ja/nee

Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaren ouders/verzorgers van de bijgevoegde algemene
voorwaarde kennis te hebben genomen.
Handtekening:

