Aanmeldingsformulier Pinkeltje - Duimelot
A. Gegevens ouders/verzorgers
Naam ouder/verzorger 1:

………………………………………………………………………….m / v

Naam ouder/verzorger 2:

………………………………………………………………………….m / v

Straatnaam en nummer:

………………………………………………………………………………...

Postcode en woonplaats:

…………………………………………………………………………………

Telefoonnummer privé:

…………………………………………………………………………………

Mobiel vader:

………………………………. Mobiel moeder: …………………………………...

Emailadres:

…………………………………………………………………………………………….

Telefoonnummer werk:

……………………………….

Evt. contactpersoon:

……….……………………………. Telefoonnummer: ……………………

Is er sprake van een éénoudergezin?

Ja/Nee*

Plaats van het kind in het gezin (bijvoorbeeld enigst kind)

………………………………………………

Is reeds ingeschreven bij Kinderopvang Pinkeltje? Ja/Nee*

B. Gegevens kind
Voornaam + naam kind:

…………………………………………………………………… m / v

Geboortedatum kind:

……………………………….........sofinummer kind: ……………………..

Naam en telefoonnummer huisarts:

………………………………………………………..

Geeft u toestemming voor het, in geval van nood, raadplegen van de huisarts: Ja/Nee*
Is uw kind ingeënt: ja/nee* waarvoor: ………………………………………………………….
Bijzonderheden voeding/medische bijzonderheden:…………………………………………
Opmerkingen t.a.v. uw kind:

……………………………………………………………….

Geeft u toestemming voor uitstapjes:

Ja/Nee*

Geeft u toestemming om, voor intern gebruik (ouderavonden e.d.)
foto- en/of video-opnamen van uw kind te laten maken?

Ja/Nee*

Geeft u toestemming om gegevens uit te wisselen met externe organisaties zoals de huisarts, JGZ,
School e.d.?

Ja/ Nee *

Graag maken we foto’s tijdens activiteiten bij Pinkeltje,
geeft u toestemming om foto’s op website/facebookpagina te plaatsen?

Ja/Nee*

geeft u toestemming voor digitaal factureren en het digitaal versturen van de
algemene voorwaarden en eventueel andere informatie?

Ja/ Nee *

Eventueel aanvullende opmerkingen t.a.v uw kind:………………………………………………………………….

C. Peutergroep Duimelot
Gewenste Startdatum: ……………………………………
Welke ochtend(en) wenst u uw kind te laten komen?
MAANDAG / DINSDAG/ WOENSDAG / DONDERDAG/ VRIJDAG

Ik wil betalen via automatische incasso

ja/ nee

IBAN Rekeningnummer : …………………………………………………………………………………….
Bank: ……………………………………………………………………………………………………….
Ten name van: …………………………………………………………………………………………..

Op dit aanmeldingsformulier zijn de algemene voorwaarden kinderopvang en het
informatieboekje van kinderopvang Pinkeltje van toepassing.
Datum:

…………………….

Handtekening ouder:

……………………

U kunt het formulier inleveren bij peutergroep Duimelot of kinderopvang Pinkeltje.
U ontvangt een bevestiging wanneer/en of de gewenste dagdelen vrij zijn en uw kind
geplaatst kan worden in de peutergroep.

*doorhalen wat niet van toepassing is

