Retourneer dit formulier naar het inschrijfadres:
SWP
Postbus 5091. 1380 GB Weesp
marian.swp@gmail.com

INSCHRIJFFORMULIER:
Plaatsing (vanaf 2 jaar) is afhankelijk van eventuele wachtlijst. Inschrijven: per telefoon en op onze
website. Schriftelijk bevestigen door dit formulier ingevuld en ondertekend te retourneren aan het
inschrijfadres; betaling van inschrijfgeld via automatische incasso.
Peutercode: (wordt door SWP ingevuld)

Voor en achternaam van het kind
Geboortedatum:

j/m
BSN:

Nationaliteit
Straat en huisnummer:

Postcode en woonplaats:

Naam en voorletters van de ouder/verzorger
1:Ouder die de kinderopvangtoeslag terugvordert.

Naam en voorletters van de
2: Ouder/verzorger

BSN:

BSN:

Geboortedatum:

Geboortedatum:

Telefoonnummer:

Telefoonnummer:

E-mail:

E-mail:

Opleiding ouder 1:

Opleiding ouder 2:

Beroep ouder 1:

Beroep ouder 2:

Huisarts:

Telefoonhuisarts:

Bezoekt uw kind nog een andere opvang? Gastouder of
Kinderdagverblijf:
Zijn er broertjes/zusjes ? zo ja hoeveel
Welke basisschool /peuterspeelzaal/kinderdagverblijf
bezoeken zij

Is uw kind volledig ingeënt:
Medische bijzonderheden(bijv. allergie)
Opmerkingen:

Op welke dagdelen wilt u uw
peuter plaatsen:
Maandagochtend /
donderdagmiddag
Maandagochtend /
donderdagochtend (Aetsveld)
Maandagmiddag /
donderdagochtend
Dinsdagochtend / vrijdagochtend
(Aetsveld)
Dinsdagochtend /
vrijdagochtend

Na de derde verjaardag extra
woensdagochtend 3+ in
combinatie met een reguliere
groep.

groep blauw groep rood
groep groen groep oranje
groep roze

Gaat akkoord met de observatie tijdens de peuterperiode en dat de observatie gegevens zorgvuldig
bewaard blijven in het dossier van de Stichting Weesper Peuterklassen en eventueel beschikbaar zijn
voor de basisschool , uiteraard met kennisgeving aan de ouders/verzorgers van de peuter.
En gaat akkoord met het plaatsen van foto’s op de clusterapp genomen tijdens de
peuterspeelzaaluren.
Handtekening
Betaling en machtiging
Het maandtarief, bij vooruitbetaling rechtstreeks te voldoen door
ouder/verzorger, zal maandelijks vooraf rond de 25 ste worden afgeschreven.
DOORLOPENDE MACHTIGING
Hierbij machtigt de ouder/verzorger de Stichting Weesper
Peuterklassen (NL77RABO0343156539) tot automatische incasso
van het inschrijfgeld en/of de ouderbijdrage.
De machtiging eindigt automatisch bij de vierde verjaardag van het kind.

Rekeninghouder: Naam: …………………………………...
IBAN: NL............................................................................
Datum: …………………..
Handtekening:
Stichting Weesper Peuterklassen
Postbus 5091
1380 GB Weesp
06-51098201

De Regenboog
Schoolpad 3
1383 ED Weesp
06 13717072

Onder Moeders Paraplu
Singel 4a
1381 AT Weesp
06 20301009

