Inschrijfformulier Peuterspeelzaal
Gegevens kind

Voornaam
Achternaam
Geboortedatum
Telefoonnummer
Straatnaam & huisnr
Postcode & plaats
BSN nummer
Nationaliteit
Naam & geb.datum
broer/ zus
Geb. datum
broer/zus
Plaats in het gezin
Is er sprake van
eenoudergezin?
Naam & telnr
huisarts
Geeft u toestemming
voor het, in geval van
nood, raadplegen
van de huisarts
(ja/nee)
Is uw kind ingeënt
(ja/nee) en waarvoor
Medicijngebruik
Andere
bijzonderheden/
aandachtspunten/
allergie

Verzorger 1
Verzorger2

Gegevens
verzorger(s)

In geval van nood

In geval van nood

(indien toediening noodzakelijk is gelieve de
overeenkomst gebruik geneesmiddelen in te vullen)

Voornaam
Achternaam
Relatie tot het kind
Werkgever
Mobiel
Email
Voornaam
Achternaam
Relatie tot het kind
Telefoonnummer
Voornaam
Achternaam
Relatie tot het kind
Telefoonnummer
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Registratie

Is uw kind reeds
ingeschreven bij
Kidz?
Verzorger 1

Verzorger 2

Geboortedatum
Naam hoogst
genoten onderwijs of
diploma
Diploma behaald (ja
+ jaartal of nee)
Indien nee aantal
jaren genoten
onderwijs binnen die
opleiding vermelden
Naam van de school
waar het diploma is
behaald
Plaats/land van de
school waar het
diploma is behaald
Omdat we voor de ouderbijdrage uit gaan van het jaarlijkse inkomen van
beide ouders, vragen wij u een kopie te zenden van 1 van de volgende
documenten:
•
Jaaropgaven
•
Inkomstenbelasting
•
Loonstrook van de werkgever of instantie

Peuterspeelzaal

Verwachte startdatum
Welke ochtenden
wenst u uw kind te
laten deelnemen

Ma/ Di/ Wo/ Do/ Vrij

Heeft u recht op extra
dagdelen VVE op
indicatie van het CJG?
Ja/nee
Indien dat zo is graag
de originele
indicatiebrief van het
CJG overhandigen
aan Kidz
Voorwaarden &
toestemming

Kindercentrum Kidz!
info@kindercentrumkidz.nl
Actueel: 2-9-2014

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden. Wij hanteren de
algemene voorwaarden zoals opgesteld door de
Branchevereniging.
Ik ga akkoord met het uitvoeren van de observatie KIJK om de
ontwikkeling van mijn kind te volgen en het overdrachtsgesprek
en het doorgeven van het KIJK observatierapport
(ontwikkelrapport) van mijn kind als mijn kind op de basisschool
gaat beginnen.
Ik verklaar kennis te hebben genomen van de bijzonderheden
binnen Kidz betreffende het buiten spelen. Spelen in de natuur
brengt specifieke risico’s met zich mee; met boomstammen
spelen en erop klimmen, prikken aan een plant of gebeten worden
door een insect. U geeft hierbij aan dat u zich bewust bent van de
risico’s en dat u ermee akkoord gaat dat uw kind bij Kidz in de
natuur/ buiten speelt.
Er mogen foto’s van mijn kind gebruikt worden voor intern gebruik
en extern gebruik: website Kidz, facebook, nieuwsbrieven en
krant.
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Aldus ondertekend

Ik geeft toestemming dat mijn kind mee mag op uitstapjes;
bijvoorbeeld naar de speeltuin, strand etc.
Datum
Datum
Plaats
Plaats
Handtekening ouder/verzorger 1 Handtekening ouder/verzorger 2

Indien van toepassing;
indicatie-brief van CJG
toegevoegd waarin akkoord
wordt gegeven voor extra
VVE dagdelen voor uw kind
Handtekening kindercentrum
Kidz voor ontvangst originele
indicatiebrief CJG
Datum:
Naam vertegenwoordiger
Kidz!:
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