Aanmeldformulier peuterspeelzaal
Beste ouder(s)/verzorger(s),
•
Wij verzoeken u vriendelijk onderstaand formulier zo volledig mogelijk in te vullen. De ingevulde gegevens gebruiken
wij voor het in orde maken van de plaatsingsovereenkomst en de automatische incasso. Facturen en informatie
ontvangt u van ons via de e-mail.
•
Wij zullen de ontvangst van een ingevuld formulier binnen vijf werkdagen bevestigen. Mocht u na vijf werkdagen
onverhoopt geen ontvangstbevestiging hebben gehad, neemt u dan telefonisch contact met ons op.
•
Bij voorbaat hartelijk dank.
Ouder(s)/verzorger(s)
Voor- en achternaam

20181127_aanmeldformulier_peuterspeelzaal_2019

Geboortedatum
BSN
Burgerlijke staat
Werk en/of studie
Straat en huisnummer

Ouder/verzorger 1

Ouder/verzorger 2

☐ Ja ☐ Nee

☐ Ja ☐ Nee
☐ Zie ouder 1 ☐ Anders, nl.:

Postcode en woonplaats

☐ Zie ouder 1 ☐ Anders, nl.:

Telefoonnummer

☐ Zie ouder 1 ☐ Anders, nl.:

E-mailadres

☐ Zie ouder 1 ☐ Anders, nl.:

Rekeningnummer (IBAN)
Rekeninghouder(s) (NAW)
E-mailadres t.b.v. factuur
Kind
Voor- en achternaam
Geboortedatum
BSN
VVE-indicatie1
1
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☐ Zie ouder 1 ☐ Zie ouder 2
☐ Zie ouder 1 ☐ Zie ouder 2
Uw kind
☐ Jongen ☐ Meisje

☐ Ja ☐ Nee

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Een VVE-indicatie wordt afgegeven door het consultatiebureau.

Gewenste opvang
Begindatum
Opvangschema
Weekschema2
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Toelichting/opmerking

Specificaties gewenste kindplaats
☐ Regulier ☐ VVE-indicatie
Dagdeel/-delen
☐ Ochtend
☐ Ochtend
☐ Ochtend
☐ Ochtend
☐ Ochtend

☐ Middag
☐ Middag
☐ Middag
-

• Betrokken
• Toegankelijk
• Transparant
2

Een kindplaats op de peuterspeelzaal bestaat uit minimaal twee dagdelen per week. We bieden onze peuterspeelzaalactiviteiten gedurende 40
schoolweken. Tijdens de schoolvakanties hebben we de ruimte in gebruik voor de bso en is de peuterspeelzaal gesloten. Voor wat betreft de school- en
schoolvakantieweken hanteren wij de vakantieperiodes zoals die door het ministerie van OCW zijn vastgesteld en geadviseerd voor regio midden.
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