INSCHRIJFFORMULIER PEUTERSPEELZAAL DRIBBEL
Postadres: Raam 62 2801 VM Gouda
06-12484133
www.peuterspeelzaaldribbel.nl; mail info@peuterspeelzaaldribbel.nl
mail administratie DribbelGouda01@gmail.com

PERSOONLIJKE GEGEVENS
naam
kind...............................................................................................
straat
......................................................................postcode.................
plaats......................................................................................................
geboortedatum........................................................................................
naam
ouders/verzorgers*........................................................................
mailadres
ouders……………………………………………………………..
opleiding moeder
....................................................................................
beroep moeder ………………………………………………………………
opleiding vader
.......................................................................................
beroep vader …………………………………………………………………
telefoon thuis
………………………………………………………………...
mobiel moeder ……………………mobiel vader …………………………
bankrekeningnummer ……………………………t.n.v…………………………

IN GEVAL VAN NOOD
naam huisarts ……………………………………………………………….
adres huisarts ……………………………………………………………….
telefoonnummer huisarts …………………………………………………..
uitwijknummer bij afwezigheid/onbereikbaarheid ouders ……………...
UW KIND OP DRIBBEL

Dribbel werkt met vaste groepen kinderen die 2 ochtenden per week komen. U kunt
kiezen uit de maandag-woensdaggroep of de dinsdag-donderdaggroep.
Ik schrijf mijn kind in voor de:
0 maandag-woensdag-groep
0 dinsdag-donderdag-groep
De ouderbijdrage van Dribbel is grotendeels inkomensafhankelijk (zie bijlage).
Bovenop de inkomensafhankelijke bijdrage betaalt u per maand per kind euro € 2,50
voor de kosten van uitstapjes en feestelijkheden zoals Sinterklaas en Kerst. Om de
ouderbijdrage te kunnen vaststellen, vragen wij u om uw meest recente jaaropgaven
of uw meest recente aangiftes Inkomstenbelasting als bijlage bij uw
inschrijvingsformulier mee te sturen. Als wij deze gegevens niet van u krijgen, delen
wij u in in de hoogste categorie.
Ik voeg mijn inkomensgegevens wel/niet* bij.
Om goed voor uw kind te kunnen zorgen, is het belangrijk dat we op de hoogte zijn
van bijzonderheden.
Bijzonderheden, bijv. dieet, medicatie, betrokkenheid hulpverleners bij het kind:
………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..
Dribbel plaatst regelmatig foto’s van activiteiten op de website. Dat doen we
uitsluitend met uw toestemming.
Ik geef wel/geen* toestemming om foto’s van mijn kind op de website van Dribbel te
plaatsen
Dribbel heeft af en toe hulp van ouders nodig om uitstapjes te kunnen maken en
feestelijkheden voor te bereiden. Daarvoor kunnen we ook een beroep op u doen.
Kruis hieronder alsublieft aan wat uw mogelijkheden zijn.
0 ik kan overdag helpen en wel op de volgende dag(en):……………………………….
0 ik kan ’s avonds helpen en wel op de volgende dag(en):……………………………..
0 ik kan helaas niet helpen
Het inschrijfgeld bedraagt € 15,-- Dit bedrag wordt bij de eerste factuur verrekend.
Mocht u, om welke reden dan ook, besluiten uw kind toch niet te laten plaatsen, dan
betalen wij dit bedrag niet terug.

(*Doorstrepen wat niet van toepassing is)

