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Gegevens over het kind 

Naam : ...........................................................................  jongen / meisje 

Voornaam : ...........................................................................  

Geboortedatum : ...........................................................................  

Burger Service Nummer : ...........................................................................  

Adres : ...........................................................................  

Postcode & woonplaats : ...........................................................................  

Naam van de basisschool : ...........................................................................  

 

Gegevens ouder / verzorger (1) 

Naam: : ...........................................................................  

Voornaam : ...........................................................................  

Geboortedatum : ...........................................................................  

Burger Service Nummer  : ...........................................................................  

Telefoonnummer : ...............................   Mobiele nr: .....................  

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

 

Gegevens ouder / verzorger (2)  

Naam : ...........................................................................  

Voornaam : ...........................................................................  

Geboortedatum : ...........................................................................  

Burger Service Nummer : ...........................................................................  

Telefoonnummer : ...............................   Mobiele nr: .....................  

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

 

Indien ouder/verzorger (2) op een ander adres woont dan het kind 

Adres : ...........................................................................     

Postcode & woonplaats : ...........................................................................    
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Opvangwensen 

U kunt hieronder omcirkelen voor welke groep u uw kind wilt inschrijven:  

◦ BSO Op de Trap ◦ Groene BSO de Kaardebol ◦ BSO de Speeltuin 

◦ BSO de Kennedy ◦ BSO de Flief ◦ BSO de Achtsprong  

◦ BSO de Scheperstee  ◦ BSO Govert Flinckstraat 1 

Vaste opvang 

Via de onderstaande tabel kunt u de gewenste vaste dagdelen aanvragen. Voor de VSO 

(voorschoolse opvang) kunt u de gewenst opvang dag aankruisen. Voor de NSO (na schoolse 

opvang) kunt u bij de gewenste dag de eindtijd invullen. 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag*) 

VSO**)       

NSO       
  *) Op zaterdagen is opvang mogelijk binnen Dikkertje Dap Kinderopvang. 
  **) VSO = voorschoolse opvang 07.00 – 08.30 uur. Vervroegde VSO is mogelijk vanaf 06:30 uur.  

 

Flexibele plaatsing  

Ik wil graag gebruik maken van flexibele dagopvang. Graag wil ik …… opvanguren per week 

afnemen.  

 

Vakantieopvang 

Ik wil graag gebruik maken van vakantie opvang. Graag wil ik ….. opvanguren per jaar 

afnemen. De vakantieopvang kan plaatsvinden op een andere buitenschoolse opvang dan de 

eigen stamgroep. 

 

Plaatsing gewenst per (datum):  : .....................................................................................  

 

Indien er sprake is van een SMI-plaatsing, u onder bewind staat of contact heeft met 

stichting werkbedrijf Zutphen Gelre Werkt! verzoeken wij u dit door te geven bij 

inschrijving.  

 

Ondergetekende verklaart bekend te zijn met de informatiemap en het privacy beleid van 

Dikkertje Dap Kinderopvang.  

 

 

Naam ouder, verzorger    : ........................................................................................    

Datum    : ........................................................................................    

 

Handtekening ouder, verzorger   : ........................................................................................    


