Stichting Christelijke Kinderopvang
Bommelerwaard (SCKB)
Locatie Kerkwijk:
Molenstraat 50, tel. 642259

Inschrijfformulier “De Ukkeklup”
Roepnaam:

………………………………………………………….. (jongen)

Voornamen:

………………………………………………………………………………..

Achternaam:

…………………………………………………………………..

Geboortedatum :

…………………………………………………………………

BSNR:

………………………………………………………..

Adres:

……………………………………………………………….

Postcode, woonplaats: ……………………………………………………………
Telefoonnummer:

…………………………………………………………………………………………..

Mobiel 1:

………….. Mobiel 2

E-mail:

…………………………………………………..

Huisarts (naam + telefoonnummer):

: ………………………................ .

…………………………………………….

In geval van nood contact opnemen met :…………………………………………….
Is uw kind ingeënt

:

………………………

Heeft uw kind van het consultatiebureau een VVE-indicatie ontvangen :
Plaats van het kind in het gezin (bv oudste, jongste, etc.)
Kerkelijke gezindheid

: …………………

: ……………………………………………………………………

Burgerlijke staat ouders:
Opleiding vader

: …………………………………………………………………..

Opleiding moeder

: ………………………………………………………………..

Wordt er thuis hoofdzakelijk Nederlands gesproken : JA / NEE
Bezoekt uw kind naast De Ukkeklup een kinderdagverblijf of gastouder :
zo ja, welke ……………………………………………………………………………………………………
Bent u voornemens uw kind op PCB De Rank te plaatsen:
(NB : wij willen u erop wijzen dat inschrijving bij de Ukkeklup geen automatische inschrijving is voor de
basisschool.)

Stichting Christelijke Kinderopvang
Bommelerwaard (SCKB)
Locatie Kerkwijk:
Molenstraat 50, tel. 642259

Vanaf welke leeftijd of datum wilt u uw kind bij voorkeur plaatsen:……………………………
Heeft u voorkeur voor bepaalde dagdelen:
Heeft u er bezwaar tegen als uw adres en tel. nummer opgenomen wordt in de hulpouderlijst
Heeft u er bezwaar tegen het uitwisselen van gegevens omtrent uw kind met het consultatiebureau/GGD
Heeft u er bezwaar tegen als uw kind op foto/film en evt. op de website of Facebook (alleen zichtbaar voor
andere ouders) komt

JA/NEE
JA/NEE
JA/NEE

Overige gegevens die van belang kunnen zijn, bv allergie, medicijngebruik, ziektes, etc.:

Ondergetekende gaat akkoord met de huisregels welke vermeld staan in de schoolgids. Uw
handtekening geeft tevens uw ontvangst van deze schoolgids aan.

Voor het opstellen van een contract waar de toeslagen mee aangevraagd kunnen worden, hebben we
nog de volgende gegevens nodig:
Gegevens ouder 1

Gegevens ouder 2

Naam
Voorletters en
achternaam
Voornaam
BSN
Adres
Straatnaam en
nummer / postcode /
woonplaats
Contract moet opgesteld worden voor gebruik Kinderopvangtoeslag of peutertoeslag en/of VVE (zie
voor meer informatie de verstrekte informatie). Kruis hieronder waarvoor u in aanmerking komt.

o Kinderopvangtoeslag zonder VVE
o Kinderopvangtoeslag met VVE
o Peutertoeslag van de gemeente Zaltbommel zonder VVE
o Peutertoeslag van de gemeente Zaltbommel met VVE

Plaats en datum:

Handtekening ouder/verzorger:

………………………………..

………………………………..

