
Aanmeldingsformulier Kids Centre
(één aanmeldingsformulier per kind invullen)

Het formulier graag volledig invullen en ondertekenen. Mailen kan naar: kids-centre@kids-centre.nl OF

opsturen naar: Kids Centre, E.P. Seidelstraat 4a, 8307 BL Ens

1. Gegevens van het kind:

Voornaam/namen:

Roepnaam:

Achternaam

Geslacht     MEISJE    /    JONGEN

Geboortedatum (of verwacht)

BSN

Nationaliteit

Wordt ingeent     JA    /    NEE    /    DEELS

Reden deels/niet inenten

Huisarts en tel.nr

Broer/zus 1e kind 2e kind 3e kind 4e kind

naam

geboortedatum

geplaatst KDV/BSO

2. Gegevens van de ouder(s)/verzorger(s)

Voorletters

Roepnaam

Achternaam

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoon prive

Telefoon werk

Telefoon mobiel

Geboortedatum

BSN-nummer

Burgelijke staat

Emailadres ouder/verzorger 1

Emailadres ouder/verzorger 2

3. Soort opvang (aankruisen, meerder opties mogelijk)

Dagopvang (0 tot 4 jaar) VSO (voorschoolse opvang)

Flexibele dagopvang NSO (naschoolse opvang)

Flexibele VSO / NSO

ouder/verzorger 1     M / V ouder/verzorger 2     M / V



4. Wensen met betrekking tot plaatsing:

Gewenste plaatsingdatum (dd-mm-jjjj)

Geschatte breng en ophaaltijd(en)

brengtijd ophaaltijd brengtijd ophaaltijd

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Vakantieopvang, basisscholen regio Noord

GEEN   /   WEL opvang tijdens de schoolvakanties 

Aantal gewenste opvangdagen tijden de volgende schoolvakantieweken: 

Herfstvakantie Meivakantie week 2 (i.v.t.)

kerstvakantie week 1 Zomervakantie week 1

kerstvakantie week 2 Zomervakantie week 2

Voorjaarsvakantie Zomervakantie week 5

Meivakantie week 1 Zomervakantie week 6

*middelste 2 weken van de zomervakantie zijn wij gesloten

Geschatte breng en ophaaltijd tijdens vakantieweken

5. Bijzonderheden (aankruisen)

Wij geven toestemming om foto's en video opnamen van ons kind te maken deze te gebruiken voor:

kind persoonlijke schriftje ouderbijeenkomst

nieuwsbrief teamvergadering

Handtekening

ouder(s):

Voorschoolse en naschoolse opvang (VSO/NSO):

Naam school: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Hierbij geef ik Kids Centre toestemming om mijn kind van en/of naar school te vervoeren,

door een pedagogische medewerker /vrijwilliger /stagiare boven de 18 jaar met geldige rijbewijs.

Handtekening

ouder(s):

6. Ondertekening

* U wordt vriendelijk verzocht te controleren of alle vragen van dit aanmeldingsformulier volledig zijn ingevuld.

* Het ingevulde aanmeldingsformulier moet minimaal 3 weken voor plaatsingsdatum in ons bezit zijn.

* Zodra we dit formulier en € 15,00 inschrijfgeld (per gezin) hebben ontvangen, is deze aanmelding van kracht.

* Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Kids Centre; via tel.nr: 0527-254525 op

woensdag tussen 9.00 en 15.00 uur, of via de email: kids-centre@kids-centre.nl

* U ontvangt binnen 3 weken bevestiging van uw aanmelding

Ik verklaar hierbij het bovengenoemde naar waarheid te hebben ingevuld en op de hoogte te zijn van

de 2 weken vakantiesluiting in de zomer (middelste 2 weken van de zomervakantie basisscholen regio noord)

Datum:

Handtekening

ouder(s)


