
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

’t Spölhuusken 

Slingerbos 4 

7431 BV Diepenveen 

T 0570 - 592245 

E info@peuterspeelzaaldiepenveen.nl 

Inschrijfformulier peuterspeelzaal 
 

 

Gegevens over het in te schrijven kind 

 

Gegevens ouder / verzorger 1           Gegevens ouder / verzorger 2 
Voorletter(s):   Voorletter(s):  

Achternaam:   Achternaam:  

Straat + huisnummer:   Straat + huisnummer*:  

Postcode + woonplaats:   Postcode + woonplaats*:  

Geboortedatum:   Geboortedatum:  

BSN-nummer:   BSN-nummer:  

Tel. privé:   Tel. privé*:  

Tel. werk:   Tel. werk:  

Mobiel nr.:   Mobiel nr.*:  

E-mail:   E-mail*:  

Beroep:   Beroep:  

 * indien afwijkend van ouder/verzorger 1 

 

Contactpersoon bij afwezigheid ouder(s)/verzorger(s) 
Voorletter(s):  

Achternaam:  

Telefoonnummer:  

Relatie t.o.v. kind:  

 

Overige kinderen in het gezin: 
Voornaam Geboortedatum  

  jongen / meisje 

  jongen / meisje 

  jongen / meisje 

 

Gegevens huisarts        
Naam huisarts:  

Tel. huisarts:  

Voorletter(s): jongen / meisje 

Roepnaam:  

Achternaam:  

Straat + huisnummer:  

Postcode + woonplaats:  

Geboortedatum:       

BSN-nummer:  



 

  

 

Gegevens wijkverpleegkundige 
Naam :  

Telefoonnummer:  

 

Gegevens gezondheid kind 
Heeft uw kind de tot nu toe benodigde inentingen gehad? 

 

 

 

 

Heeft uw kind een allergie? Zo ja, welke?  

 

 

Heeft uw kind een chronische ziekte of aandoening? 

 

 

 

 

Overige gegevens die u van belang vindt om te melden:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaatsing 

Voor welk dagdeel of dagdelen wilt u uw kind inschrijven? 

O Maandag ochtend 08.30 - 12.00 uur 

O Dinsdag ochtend 08.30 - 12.00 uur 

O Woensdag ochtend 08.30 - 12.00 uur 

O Donderdag ochtend 08.30 - 12.00 uur 

O Vrijdag ochtend 08.30 - 12.00 uur 

 

Indien de dagdelen van uw voorkeur vol zijn, kunt u hieronder uw tweede voorkeur aangeven. 

O Maandag ochtend 08.30 - 12.00 uur 

O Dinsdag ochtend 08.30 - 12.00 uur 

O Woensdag ochtend 08.30 - 12.00 uur 

O Donderdag ochtend 08.30 - 12.00 uur 

O Vrijdag ochtend 08.30 - 12.00 uur 

 

Wat is de gewenste startdatum? - - 20 

 

Financiering 

Welke vorm van financiering is op u van toepassing? 

O Ik val onder de Wet Kinderopvang. 

O Ik val niet onder de Wet Kinderopvang en wil graag aanspraak maken op een gemeentelijke kindplek, opdat de 

gemeente de kosten voor de peuterspeelzaal financiert in ruil voor vrijwilligerswerk / mantelzorg. 

O Ik val niet onder de Wet Kinderopvang, maar wens geen gebruik te maken van een gemeentelijke kindplek door de 

kosten voor de peuterspeelzaal zelf te financieren. 



 

  

 

Ouderhulp 

Voor het onderhoud van het gebouw en spelmateriaal en voor organisatorische zaken, kunnen wij af en toe uw hulp nodig hebben. 

Waarmee wilt u ons af en toe helpen? 

O Bestuursfunctie 

O Huishoudelijke klussen 

O Klussendag (ong. 2x per jaar) 

O Speelgoed opknappen 

O Schilderen/tuinwerkzaamheden 

 

Plaatsingsprocedure 

Wij verzoeken u dit formulier geheel ingevuld en ondertekend in te leveren bij één van onze leidsters of te versturen naar 

ondergetekende. 

Na verwerking van de inschrijving en op het moment dat er een plek voor uw kind beschikbaar is op de peuterspeelzaal, zal u een 

contract aangeboden worden ter ondertekening. 

Opzegtermijn 

Wij hanteren een opzegtermijn van één maand, indien uw kind voordat hij/zij vier jaar wordt, de peuterspeelzaal verlaat. Indien u wilt 

veranderen van dagdeel, hanteren wij een wijzigingstermijn van één maand. 

Annuleringstermijn 

Bij een annulering voor de ingangsdatum van de overeenkomst zal de overeenkomst worden ontbonden. U bent hierbij annulerings-

kosten aan ons verschuldigd. De annuleringskosten bedragen de kosten voor één maand opvang conform de overeenkomst. Bij 

annulering vervalt het recht op opvang. 

 

Kosten inschrijving 

De kosten voor het inschrijven van uw kind bedragen € 10,-- Uw inschrijving is pas definitief wanneer dit bedrag is overgemaakt. Wij 

verzoeken u dit bedrag over te maken op ING rekening: NL68INGB0005286460 t.n.v. Stichting Peuterspeelgroep Diepenveen-Dorp 

o.v.v. de naam en geboortedatum van uw kind. 

 

Publicatie foto’s 

Wanneer u GEEN toestemming geeft voor publicatie van (op de peuterspeelzaal gemaakte) foto’s van uw peuter op de website van 

de Peuterspeelzaal ’t Spölhuusken, dient u dit schriftelijk kenbaar te maken bij het bestuur via e-mail 

(info@peuterspeelzaaldiepenveen.nl) of per brief (Peuterspeelzaal ’t Spölhuusken, Slingerbos 4, 7431 BV Diepenveen). 

 

Indeling groepen 

Telefoonnummer: 0570-592245 (tijdens openingstijden peuterspeelzaal) of per mail: info@peuterspeelzaaldiepenveen.nl 

 

Ondertekening 
Naam ouder/verzorger:  

Datum:  

Handtekening:  

 

 

 

 

 

 

In te vullen door planner: 

Start datum  : 

Mentor   : 

Datum kennismaking :   


