Ontvangstdatum: *
*in te vullen door Drieluik - Kinderopvang

Inschrijfformulier Peuters Op School
Peuters Op School is een initiatief van obs De Akker, cbs De Fontein en Drieluik – Kinderopvang. De
uitvoering en (administratieve) organisatie is in handen van Drieluik – Kinderopvang.
Algemene kindgegevens
Gewenste ingangsdatum
Voor- en achternaam
Jongen / meisje
Geboortedatum
Geboorteplaats
Burgerservicenummer
Huisarts
Tandarts
Inentingen

Is uw kind ingeënt of laat u uw kind inenten?
Ja / Nee

Eventuele allergie en/of
medicijnen
Woont bij vader / moeder /
beiden
Aantal kinderen in gezin /
Broertje(s) en zusje(s)
Plaats van het kind in het
gezin (oudste / middelste /
jongste)
Algemene gegevens ouders/verzorgers
Ouder / verzorger 1,
Vader / moeder
Voor- en achternaam
Geboortedatum
Land van herkomst
Burgerservicenummer
Mobiel telefoonnummer
Noodnummer, in geval ouders
niet bereikbaar zijn

Ouder / verzorger 2,
Vader / moeder

E-mailadres
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Rekeningnummer (IBAN) en
tenaamstelling
Het door u gewenste aanbod van peuters-op-school:
(aankruisen wat van toepassing is)
Maandagochtend, locatie obs De Akker, van 08.45 tot 11.45 uur
Donderdagochtend, locatie obs De Fontein, van 08.45 tot 11.45 uur
Combinatie maandagochtend, locatie obs De Akker en donderdagochtend, locatie
cbs De Fontein, van 08.45 tot 11.45 uur
Peuters Op School wordt aangeboden in de schoolweken, 40 weken per jaar. We volgen daarin het
jaarrooster van beide scholen.
Nadat de inschrijving ontvangen is door Drieluik – Kinderopvang wordt er contact met u
opgenomen over de startdatum en wenafspraken.
Bij voldoende belangstelling en vraag, kan het dagdeel verlengd worden en/of het aantal dagdelen
uitgebreid worden.
Peuters Op School kan ook afgenomen worden in combinatie met dag- en flexibele opvang. Dit
laatste vindt plaats op KDV Robbedoes, Brink 1 te Sleen.
Ondergetekende(n) is / zijn op de hoogte van de Algemene voorwaarden en tarieven van Drieluik
– Kinderopvang
Ondergetekende(n) geven toestemming voor publicatie van foto’s van uw kind op de website en
facebookpagina’s van Drieluik, de Akker en de Fontein
Datum:

Handtekening ouder(s) / verzorger(s):

Dit inschrijfformulier kunt u volledig ingevuld terugsturen naar:
Drieluik – Kinderopvang, Antwoordnummer 12100, 7860 VB Oosterhesselen. Een postzegel is dan
niet nodig.
Digitaal versturen is ook mogelijk. U kunt het getekende en gescande formulier mailen naar
marianne@drieluikkinderopvang.nl

Kinderopvangtoeslag kunt u via de belastingdienst aanvragen (www.toeslagen.nl). U dient uw
aanvraag in te dienen binnen 3 maanden na de start, om in aanmerking te komen voor
kinderopvangtoeslag. Komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag?
Neemt u dan contact op met de administratie van Drieluik – Kinderopvang, 0591-387008 of
info@drieluikkinderopvang.nl

