tussenschoolse opvang

Inschrijfformulier Tussenschoolse Opvang
Ondergetekende wil graag dat zijn/haar kind tot nadere opzegging gebruik maakt van de tussenschoolse opvang
“(K)eet en zo” op de ……………….…………….………………………(naam school) volgens onderstaande opgave
(graag aankruisen; combinatie van vast contract met strippenkaart is ook mogelijk):
O Vast contract voor de volgende dag(en):
O maandag O dinsdag O donderdag O vrijdag
O Flexibel gebruik:
O strippenkaart 20x
O strippenkaart 10x
O strippenkaart 5x
Startdatum tussenschoolse opvang: ………………………………………………………..
Bij beëindiging vast contract geldt een opzegtermijn van één maand.
Naam kind:……………………………………….…………….…………………...O j O m
Geboortedatum: ………………………………Groep: ………………………………………
Straat: ……………………................................................................................................
Postcode: .………………………………Woonplaats: ……..…………………....................
Telefoon: ………………………………. E-mail: …………………………………………….
Gebruik van gratis aanbod melk

O ja

O nee

Automatische incasso (verplicht)
Ondergetekende machtigt hierbij Stichting (K)eet en Zo tot nadere opzegging tot het automatisch incasseren van:
O de kosten van vast contract tussenschoolse opvang (tweemaandelijks)
O de kosten van een strippenkaart; indien bijna alle strippen verbruikt zijn ontvangt u hierover bericht
en dient u het zelf aan te geven indien u GEEN nieuwe strippenkaart meer wenst aan te schaffen
Ondergetekende ontvangt O wel O niet een bijdrage van de gemeente.
De automatische afschrijvingen vinden plaats in de laatste week van oktober, december , februari, april en juni.
U ontvangt de factuur per E-mail.
Indien u niet over een E-mailadres beschikt wordt de factuur per post verzonden.
De automatische betaling komt ten laste van
rekeningnummer :

………………………………………

ten name van:

………………………………………

Getekend voor akkoord,
Datum :……………………….

Naam :…………………………… Handtekening :……………………………

Graag ook het formulier “gegevens kind” invullen en bijvoegen!
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Gegevens kind formulier
Schooljaar

:………………………………

Naam school :…………………………………..

(K)eet en Zo wil in alle voorkomende gebeurtenissen adequaat kunnen reageren. Daarom
vragen wij ouders onderstaande gegevens in te vullen ter informatie aan de schoolcoördinator
en de overblijfkrachten. Er wordt zorgvuldig omgegaan met deze persoonlijke gegevens.
Naam kind

:………………………………

Geboortedatum :………………………………

groep

:……………………………………

gebruik van gratis aanbod melk of thee:

O ja O nee

Adres

:……………………………………………………………………………………….

Telefoon thuis

:………………………………

Telefoon werk
Ouder/verzorger:………………………………

Telefoon werk
ouder/verzorger:. …………………………………

Bij geen gehoor :…………………………. ….

….……………………………….

Naam huisarts :……………………………...

Naam tandarts:…………………………………..

Telefoon

Telefoon

:………………………………

:.…………………………………

Medische of overige bijzonderheden kind (b.v. dieet, allergieën, ADHD) :
………………..…………..……………………………………………..……………………………………
…….………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….……………………….
…..……………………………………………………………..…………………………………………….



Indien u wilt dat (K)eet en Zo medicijnen toedienen kunnen wij dit in bepaalde gevallen doen. Hiervoor dient u wel een
medicijnverklaring (volledig) in te vullen en te voorzien van uw handtekening en te overhandigen aan één van de
overblijfkrachten. Pas na ondertekenen
van het formulier kunnen wij op uw wens ingaan.



Graag willen wij u vragen om wijziging van gegevens (ander telefoonnummer, etc.) door te geven middels het
wijzigingsformulier.



Alle formulieren zijn te downloaden via www.kinderopvangzwh.nl en de website van school.
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