Inschrijfformulier
Peuterspeelzaal
De Poeh
Wie
Achternaam kind:……………………………………………………………………………………………………..………
Voornaam kind (jongen / meisje):………………………………………………………………………..……….
Geboortedatum:………………………………………………………………………………………………………..……..
Naam / voorletters moeder:………………………………………………………………………………...……….
Naam / voorletters vader:………………………………………………………………………………..….……….
Straat:………………………………………………………………………………………………………………..….….……..
Postcode / woonplaats:………………………………………………………………………………..………..……….
Telefoon privé:…………………………………………………………………………………………..……………………
Mobiel:…………………………………………………………………………………………………………………..………….
E-mail:…………………………………………………………………………………………………………………..…………..
Broertjes / zusjes (voornaam en geboortedatum):
1:……………………………………………………….…………
2:…………………………………………………………………
3:………………………………………………….……………..
4:…………………………………………………………………

Bij ziekte / ongeval waarschuwen
Naam:…………………………………………….. Telefoonnummer:…………………………………………………
Naam:…………………………………………….. Telefoonnummer:…………………………………………………
Bijzonderheden ten aanzien van ziekten, allergieën, inentingen etc:
…………………………………………………………………………….………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………………
Ouder wil wel/niet in de oudercommissie
Ouder wil wel/niet in het bestuur

Voorkeur
Indien u voorkeur heeft voor bepaalde ochtenden, dan graag vermelden welke:
…………………………………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………….………………………

Algemeen
‐ Om te mogen spelen op De Poeh geldt een minimumleeftijd van twee jaar. Vanaf 3 jaar
is het mogelijk om uw peuter 3 ochtenden bij De Poeh te laten spelen.
‐ U betaalt € 87,20 voor 1 ochtend spelen per week per maand. De ouderbijdrage wordt
in 11 termijnen automatisch geïncasseerd.
‐ U heeft een opzegtermijn van vier weken. Opzeggen kan schriftelijk of per mail.
‐ De administratiekosten voor de inschrijving bedragen € 20,‐. Dit bedrag dient u over
te maken o.v.v naam en geboortedatum kind naar bankrekeningnummer NL69 ABNA
0508 3227 74 t.n.v. “penningmeester De Poeh’’. Restitutie op deze gemaakte kosten
is niet mogelijk, ook niet als wanneer er sprake is van een wachtlijst. Pas als het
inschrijfformulier in ons bezit is en het inschrijfgeld op de rekening van De Poeh is
ontvangen door de penningmeester wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst.
U ontvangt dan een bevestiging van uw inschrijving.
‐ Dit inschrijfformulier kunt u opsturen naar Peuterspeelzaal “De Poeh”, Frans
Halsstraat 22a; 3583 BP Utrecht. Het formulier kan ook worden ingeleverd bij de
peuterleidster ( ’s morgens tussen 8.20 uur en 12.00 uur zijn de peuterleidsters
aanwezig).
‐ Dit inschrijfformulier geldt uitsluitend voor de peuterspeelzaal. Indien u uw zoon/
dochter wilt aanmelden bij de U.S.V. dient dit separaat te geschieden bij de directeur
van de U.S.V.

Niet invullen / Datum inschrijving:

