Intakeformulier KDV La Luna
Naam:

KDV La Luna

Adres:

Nieuwstraat 6

Telefoon: 074 3765391

Eigenaresse: Simône Visschedijk (06 30964166)
Leidsters:

Elsa, Elfriede, Debbie, Lisette, Manon, Simone, Nicole en Simône

Gegevens Kind
Achternaam
Roepnaam
Jongen / Meisje
Geslacht / Geb. Dat.
Adres/ nummer
Postcode/Woonplaats
Tel. Overdag bereikb.
Huisarts/Telefoonnr.
Polisnr. zorgverzekering
BSN nummer

Dag
Gewenst (Dag)deel
Aankruisen

Maandag
Ochtend

Middag

Dinsdag
Ochtend

Medische gegevens van het kind
Laat U uw kind inenten tegen ziektes?
Welke kinderziektes heeft uw kind gehad?
Heeft uw kind een allergie?
Zijn er bijzonderheden wat betreft
Voeding?
Zijn er bijzonderheden wat betreft
Slapen?
Zijn er nog andere bijzonderheden?
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Middag

Woensdag
Ochtend

Middag

Donderdag
Ochtend

Middag

Vrijdag
Ochtend

Middag
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Gegevens ouders/verzorgers
Ouder/verzorger 1

Ouder/verzorger 2

Achternaam
Voorletters
Geboortedatum
Adres/nummer
Postcode/Woonplaats
BSN-nummer
e-mail adres
Telefoon thuis
Mobiele telefoon
Burgerlijke staat
Nationaliteit
Beroep
Naam Werkgever/Bedrijf

Waarschuwen bij noodopvang/bijzonderheden
Naam

Telefoon

Noodopvang 1
Noodopvang 2

Gezinssamenstelling
Aantal broertjes en zusjes
Rangorde in het gezin
In geval van echtscheiding:
• Wie heeft de zorg voor het kind?
• Heeft het kind contact met beide
ouders?

……broertjes en ……zusjes
Oudste / middelste / jongste

Afspraken
Mijn kind mag onder onze begeleiding het terrein van La
Luna verlaten
Ik verleen toestemming voor het maken van interne foto
en/of filmopname van het kind t.b.v. www.kdvlaluna en
onze open Face-book pagina
Ik verleen toestemming voor het bespreken van het
overdrachtsformulier met de toekomstige basisschool
Bij La Luna wordt de ontwikkeling van de kinderen
vastgelegd door middel van een ontwikkelingsvolgsysteem.
Als uw kind La Luna verlaat worden deze gegevens met u
besproken en doorgegeven aan de basisschool waar het
kind naar toe gaat.
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Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
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(Betalings)voorwaarden per oktober 2010
•
•
•
•
•
•

Er wordt achteraf na elke maand gefactureerd en betalingen dienen 14 dagen na
factuurdatum overgemaakt te zijn.
Er worden maximaal 48 weken per jaar gecrediteerd, middels een vast maandbedrag.
U ontvangt de nota in de eerste week van de maand, en dient deze binnen twee weken na
factuurdatum te voldoen.
Betalingen en contract gaan door tot vervroegde maandelijkse opzegging of wanneer uw
kind naar het basisonderwijs gaat.
Indien men in gebreke van betalingen blijft kan KDV La Luna de toegang van uw kind
weigeren.
Verder gelden alle regels vermeld bij het ministerie OCW (onderwijs cultuur wetenschap)
deze zijn te vinden bij www.minocw.nl.

Hierbij verklaar ik de voorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord ga:

Datum

………………………………….

Naam ouder:

Naam eigenaresse La Luna:

…………………………………………….

S.M.S. Visschedijk

Handtekening ouder:

Handtekening eigenaresse:

………………………………………………

…………………………………………
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