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Inschrijfformulier Naschoolse Opvang
Kind
Roepnaam:
…………………………………………………………jongen/meisje*
Achternaam kind:
………………………………………………………………………….
Geboortedatum:
………………………………………………………………………….
BSN nummer kind:
…………………………………………………………………………..
Bijzonderheden
(o.a. gezondheid):
.. .……………………………………………………………………....
Gebruikt het kind medicijnen? Ja / Nee *……………………………………………………………
Zo, ja welke medicijnen en
………………………………………………………………………….
wijze van toedienen?
………………………………………………………………………….
Heeft uw kind een allergie?
Ja / Nee *
Zo, ja welke?.........................................................
_________________________________________________________________________________
Ouders
Voorletters en achternaam vader:………………………………………………………………………...
Straat, huisnr. en toevoeging: ………………………………………………………………………….
Postcode en woonplaats:
………………………………………………………………………….
Geboortedatum vader:
………………………………………………………………………….
BSN nummer vader:
………………………………………………………………………….
Telefoonnummer privé:
………………………………………………………………………….
Mobiele telefoonnummer:
………………………………………………………………………….
Telefoonnummer werk vader: ………………………………………………………………………….
E-mailadres:
………………………………………………………………………….
Bent u werkzaam bij FloreoKids?
Ja / Nee
Voorletters, achternaam moeder:…………………………………………………………………………
Straat, huisnr. en toevoeging: ………………………………………………………………………….
Postcode en woonplaats:
………………………………………………………………………….
Geboortedatum moeder:
………………………………………………………………………….
BSN nummer moeder:
………………………………………………………………………….
Telefoonnummer privé:
………………………………………………………………………….
Mobiele telefoonnummer:
………………………………………………………………………….
Telefoonnummer werk moeder:………………………………………………………………………….
Emailadres:
…………………………………………………………………………
Bent u werkzaam bij FloreoKids?
Ja / Nee

Opvang details
Gewenste vorm van naschoolse opvang:
□ Naschoolse opvang regulier
(opvang na schooltijd tot 18.30 uur en in schoolvakanties van 8.00-18.30 uur)
□ Verlengde naschoolse opvang, alleen op kindcentrum Hoftuyn
(opvang na schooltijd tot 19.00 uur en in schoolvakanties van 7.00-19.00 uur)
□ NSO - vakantiecontact (alleen opvang in vakantieweken, regulier/verlengd)
□ NSO zonder schoolvakanties (alleen opvang in schoolweken) regulier / verlengd
Voorkeur locatie: 1)……………………………………………………………………………….
2)………………………………………………………………………………
* doorhalen wat niet van toepassing is
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Gewenste dagen:
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Op het moment dat uw kind de leeftijdsgrens van de groep heeft bereikt, stroomt hij/zij automatisch
door naar de locatie zoals genoemd in de offerte.
Welke school bezoekt uw kind (n.v.t. bij vakantieopvang):…………………… Locatie:……………..
Bezoeken broertjes of zusjes reeds een opvanglocatie van FloreoKids? Zo, ja welke
locatie?............................

Gewenste plaatsingsdatum:

………………………………………………………………………….

Handtekening aanvrager:

………………………………………………………………………….

Datum:

………………………………………………………………………….

* doorhalen wat niet van toepassing is
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