Aanmeldingsformulier
Kinderdagverzorging De Kasteeltuin

Gegevens aanvrager
Naam ouder/verzorger ................................................................................................................. m / v
Adresgegevens ....................................................................................................................................
Postcode en woonplaats ......................................................................................................................
Telefoonnummer(s) overdag ...............................................................................................................
E-mailadres .........................................................................................................................................
Geboortedatum ...................................................................................................................................
IBAN ...................................................................................................................................................
Tenaamstelling rekening ………......…………………………………………………………………………….

Gegevens partner
Naam ouder/verzorger ................................................................................................................. m / v
Adresgegevens ....................................................................................................................................
Postcode en woonplaats ......................................................................................................................
Telefoonnummer(s) overdag ...............................................................................................................
E-mailadres .........................................................................................................................................
Geboortedatum ...................................................................................................................................

Gegevens kind
Naam kind ................................................................................................................................... j / m
(Vermoedelijke) geboortedatum kind ....................................................................................................
Gewenste ingangsdatum kinderdagverzorging ....................................................................................
Gaat meedoen aan het Rijksvaccinatieprogramma (www.rijksvaccinatieprogramma.nl) Ja/Nee

Inschrijfformulier_2020

Gewenste dagen
Hieronder kunt u de gewenste dagen aankruisen waarop u gebruik wilt maken van onze
kinderdagverzorging.
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Eventuele toelichting m.b.t. de gewenste dagen:
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Voor akkoord

Datum ........................................

Handtekening ...........................................................................

U kunt dit formulier inscannen en digitaal aan ons versturen naar onze plaatsingsfunctionaris Paula
Nederveen:
paulanederveen@dekasteeltuin.nl.
U kunt het ook per post aan ons versturen:
Kinderdagverzorging De Kasteeltuin
Borgerstraat 8
3027 EA Rotterdam
Bij Paula kunt ook terecht voor vragen met betrekking tot plaatsing.
U ontvangt van ons een bevestiging van inschrijving. Indien er plaats is, nemen wij contact met u op.
Indien er geen plaats is, wordt uw kind op onze wachtlijst geplaatst. Plaatsing geschiedt altijd op de 1e
of 16e van de maand.
Wanneer we u een plaatsingsaanbod kunnen doen, sturen wij deze per e-mail toe. Let op: we horen
regelmatig dat onze mail in spamboxen terecht komt.
Na ontvangst van de door u getekende plaatsingsovereenkomst maken we een afspraak met u voor
een intakegesprek. Hierin bespreken we uitgebreid hoe we uw kind het meest plezierig kunnen
verzorgen en benaderen. Ook maken we dan afspraken hoe wij de wenperiode zo rustig mogelijk
kunnen laten verlopen voor uw kind en uzelf.
Wij danken u hartelijk voor uw interesse in onze kinderdagverzorging Kasteeltuin: dé plek waar
kinderen mogen groeien, bloeien, stoeien en knoeien. We hopen u binnenkort te ontmoeten!
Met vriendelijke groet,
Marlies de Jong
manager kinderdagverzorging De Kasteeltuin
tel: 010 - 229 26 14

