Kinderopvang
tel. 038-3334875
IJsselmuiden

Aanmeldingsformulier buitenschoolse opvang persoonsgegevens
*datum inschrijving:
*Roepnaam (indien bekend)
*voorletters:
*Achternaam:
*(vermoedelijke) geboortedatum:

/

/ 20

jongen

*B.S.N nummer -

meisje

nationaliteit:

Lid van de bibliotheek

ja

nee

*Adres:
*Postcode:
*Plaats:
*Tel:

-06

*E-mail:

Gegevens ouder/verzorger
Adres, indien afwijkend van bovenstaand adres:
m v

*Naam ouder/verzorger: 1
*Geboortedatum

/

/

*B.S.N. nummer -

*Hoogst genoten opleiding:

*Naam van werkgever:

*Tel:

adres zelfde als adres opgegeven kind
Adres:
Postcode:
Plaats:

Gegevens ouder/verzorger
Adres, indien afwijkend van bovenstaand adres:
m v

*Naam ouder/verzorger: 2
*Geboortedatum

/

/

*B.S.N. nummer -

*Naam van werkgever:

*Hoogst genoten opleiding:

*Tel:

adres zelfde als adres opgegeven kind
Adres:
Postcode:
Plaats:
*Velden zijn verplicht

17

GEGEVENS GEWENSTE PLAATSING

Voorkeur locatie:

lokatie Groenling (Paalkamp 2)

Contract op basis van:

40 weken
40 weken en schoolvakantieopvang

lokatie Maarlenhof (Schepenstraat 104)

voorschoolse opvang

locatie Groenendael (Groenendael 233H)

alleen schoolvakantieopvang
flexopvang
Gewenste plaatsing datum:

meerdere opties mogelijk

Voorschoolse opvang 7:00 uur - 8.30 uur
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Middag opvang 11:30 uur - 18.00 uur
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Korte middag opvang 15:00 uur - 18.00 uur
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

ADRES GEGEVENS BASISSCHOOL
Naam school:
Adres:
Telefoonnummer:
Iemieminie regelt het vervoer van mijn kind van en naar school
Mijn kind gaat individueel naar school/Ienieminie
Inschrijfgeld bedraagt € 25,00
Ondergetekende gaat akkoord met de Plaatsingsvoorwaarden.
Naam ouder/verzorger:
Handtekening:
De inschrijvingskosten zijn eenmalig € 25,00
Uw inschrijving wordt pas geaccepteerd wanneer wij het volledige ingevulde inschrijfformulier
en de inschrijfkosten hebben ontvangen op IBAN (ING): NL82 INGB 0681 9263 92
t.n.v. kinderopvang Ienieminie IJsselmuiden

www.ienieminie.com, info@ienieminie.com
IBAN (ING): NL82 INGB 0681 9263 92 K.V.K. Zwolle 52856127

Kinderopvang Ienieminie B.V.
Paalkamp 2, 8271 LG IJsselmuiden
Tel: 038 332 87 61

Kinderopvang Ienieminie B.V.
Schepenstraat 104, 8271 VK IJsselmuiden
Tel: 038 333 48 75
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Kinderopvang Ienieminie B.V.
Groenendael 233H - 8271 EM IJsselmuiden
Tel.: (038) 303 39 37

