BSO De Klimboom
Kerkstraat 7
5443 AA Haps
Telefoon 06 10682482 of
06 13279601
E-mail: info@bsodeklimboom.nl
www.bsodeklimboom.nl
KvK 57344973
IBAN-NL74 RABO 0357113438

Inschrijfformulier BSO De Klimboom
Kindgegevens
Achternaam kind:

J/M

Geboortedatum:

---------------------

-------------------

Voornaam en voorletters:

BSN:
---------------------

Relatienummer
zorgverzekering:
Favoriet speelgoed/
activiteit:

------------------UZOVI-nummer:

----------------------------

-------------------

-------------------------------------------------------------------------

Achternaam kind:

J/M

Geboortedatum:

---------------------

-------------------

Voornaam en voorletters:

BSN:
---------------------

Relatienummer
zorgverzekering:
Favoriet speelgoed/
activiteit:

------------------UZOVI-nummer:

----------------------------

-------------------

-------------------------------------------------------------------------

Achternaam kind:

J/M

Geboortedatum:

--------------------Voornaam en voorletters:

------------------BSN:

--------------------Relatienummer
zorgverzekering:
Favoriet speelgoed/
activiteit:

------------------UZOVI-nummer:

----------------------------

-------------------

-------------------------------------------------------------------------

Huisarts:
------------------------------------------------------------------------Deelname aan Rijks Vaccinatie Programma: Ja / Nee

In ons Privacy Beleid, te vinden op onze website, kunt u lezen hoe wij, BSO De Klimboom, omgaan met de verwerking van persoonsgegevens in het kader
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
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Gegevens van de ouders/verzorgers
Graag een handtekening voor akkoord op de stippellijn
Plaats en datum: ……………………………..
Handtekening
Vader/verzorger ………………………………

Handtekening
Moeder/verzorger

Naam:

Naam:
----------------------------

Voorletters:

……………………………..
----------------------------

Voorletters:
----------------------------

Adres:

---------------------------Adres:

---------------------------Postcode:

---------------------------Postcode:

---------------------------Woonplaats:

---------------------------Woonplaats:

---------------------------Geboortedatum:

---------------------------Geboortedatum:

---------------------------BSN:

---------------------------BSN:

---------------------------E-mailadres:

---------------------------E-mailadres:

---------------------------Tel.nr. thuis:

---------------------------Tel.nr. thuis:

---------------------------Tel.nr. werk:

---------------------------Tel.nr. werk:

---------------------------Tel.nr. mobiel:

---------------------------Tel.nr. mobiel:

----------------------------

----------------------------

Bellen in geval van nood:
---------------------------□ Wij geven toestemming om via e-mail en digitale nieuwsbrief door BSO De Klimboom geïnformeerd te
worden.
□ Wij geven toestemming om opgenomen te worden in de What’s app groep van de dag(en) dat mijn
kind komt. Gebruik hiervoor het nummer van mama / papa / allebei.

In ons Privacy Beleid, te vinden op onze website, kunt u lezen hoe wij, BSO De Klimboom, omgaan met de verwerking van persoonsgegevens in het kader
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
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Gegevens voor de opvang
Vanaf welke datum wenst u opvang?
---------------------------Op welke dagdelen wenst u gebruik te maken van opvang tijdens schoolweken?
Verlengde opvang
□ Verlengde opvang
van 7.00-7.30 uur

Ochtend
□ Voor school
07.30-08.30 uur

Vroege middag
□ Na school tot
17.15 uur

Late middag
□ Na school tot 18.30 uur

Dinsdag

□ Verlengde opvang
van 7.00-7.30 uur

□ Voor school
07.30-08.30 uur

□ Na school tot
17.15 uur

□ Na school tot 18.30 uur

Woensdag

□ Verlengde opvang
van 7.00-7.30 uur

□ Voor school
07.30-08.30 uur

□ Na school tot
17.15 uur

□ Na school tot 18.30 uur

Donderdag

□ Verlengde opvang
van 7.00-7.30 uur

□ Voor school
07.30-08.30 uur

□ Na school tot
17.15 uur

□ Na school tot 18.30 uur

Vrijdag

□ Verlengde opvang
van 7.00-7.30 uur

□ Voor school
07.30-08.30 uur

□ Na school tot
17.15 uur

□ Na school tot 18.30 uur

□ Flexibel

□ Niet

Maandag

□ Huiswerkbegeleiding □ Dinerservice

Op welke dagdelen wenst u gebruik te maken van opvang tijdens schoolvakanties?
Gedurende

□ 2 weken

□ 4 weken

□ 6 weken

□ 8 weken

□ 10 weken

□ 12 weken

Maandag

Verlengde opvang
□ van 7.00-7.30 uur

Ochtend
□ Van 7.30/08.3013.00/14.15 uur*

Hele dag
□ Van 7.30/08.3017.15/18.30 uur*

Middag
□ Van 11.45/13.00/14.1517.15/18.30 uur*

Dinsdag

□ van 7.00-7.30 uur

□ Van 7.30/ 08.3013.00/14.15 uur*

□ Van 7.30/08.3017.15/18.30 uur*

□ Van 11.45/ 13.00/14.1517.15/18.30 uur*

Woensdag

□ van 7.00-7.30 uur

□ Van 7.30/08.3013.00/14.15 uur*

□ Van 7.30/08.3017.15/18.30 uur*

□ Van 11.45/13.00/14.1517.15/18.30 uur*

Donderdag

□ van 7.00-7.30 uur

□ Van 7.30/08.3013.00/14.15 uur*

□ Van 7.30/08.3017.15/18.30 uur*

□ Van 11.45/13.00/14.1517.15/18.30 uur*

Vrijdag

□ van 7.00-7.30 uur

□ Van 7.30/08.3013.00/14.15 uur*

□ Van 7.30/08.3017.15/18.30 uur*

□ Van 11.45/13.00/14.1517.15/18.30 uur*

□ Flexibel

□ Niet

□ Dinerservice

* Graag bij de verschillende tijden omcirkelen wat je nodig hebt.

In ons Privacy Beleid, te vinden op onze website, kunt u lezen hoe wij, BSO De Klimboom, omgaan met de verwerking van persoonsgegevens in het kader
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

