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Aanmeldingsformulier Kinderopvang Bamba | Buitenschoolse opvang (BSO) 
 

Gegevens ouder/verzorger 1                                                 M    /    V 

  
Naam  
Voorletters   
Adres  
Postcode  
Woonplaats  
Geboorte datum  
Burger Service Nummer  
Nationaliteit  
e-mail adres  
Telefoonnummer privé  
Werkt u?  
Volgt u een opleiding? Zo ja, welke?  
Volgt u een re-integratietraject of 
inburgeringscursus? 

 

Wie is uw contactpersoon bij de gemeente 
indien bovenstaande van toepassing is? 

 

Gegevens ouder/verzorger 2                                                 M    /    V 

   
Naam  
Voorletters   
Adres  
Postcode  
Woonplaats  
Geboorte datum  
Burger Service Nummer  
e-mail adres  
Nationaliteit  
Telefoonnummer privé  
Werkt u?  
Volgt u een opleiding? Zo ja, welke?  
Volgt u een re-integratietraject of 
inburgeringscursus? 

 

Indien voorgaande vraag met ‘ja’ is 
beantwoord, wie is uw contactpersoon bij de 
gemeente? 

 

Gegevens kind 1  
Geslacht  
Naam (roepnaam)+achternaam  
Geboortedatum   
Burger Service Nummer  
Nationaliteit  
Naar welke school gaat uw kind  
In welke groep zit uw kind  
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Gegevens kind 2  

  
Geslacht  
Naam (roepnaam)+achternaam  
Geboortedatum  
Burger Service Nummer  
Nationaliteit  
Naar welke school gaat uw kind  
In welke groep zit uw kind  
  

Gegevens kind 3  

  
Geslacht  
Naam (roepnaam)+achternaam  
Geboortedatum   
Burger Service Nummer  
Nationaliteit  
Naar welke school gaat uw kind  
In welke groep zit uw kind  
  

Overige gegevens  

  
Naam + telefoon huisarts 
 

 

Naam + telefoon Tandarts 
 

 

Verdere informatie over het kind 
 

 

Zijn er bijzonderheden over de gezondheid van 
het kind te melden? 
(bijvoorbeeld allergie, cara enz.) 

 

Wordt het kind ingeënt volgens het 
inentingsschema van het consultatie bureau?  
Voor locatie Breehorn geldt: Wij dienen voor de 
start van de opvang een kopie van het 
inentingsbewijs in ons bezit te hebben, anders 
kunnen wij uw kind niet plaatsen! 

 

Zijn er bijzonderheden met betrekking tot de 
voeding te vermelden? 
(bijvoorbeeld dieet, eetgewoonten thuis) 

 

Mogen wij bij zorgen over uw kind contact 
opnemen met het CJG of andere organisaties? 
(uiteraard met communicatie richting ouders) 

 

Indien wij u in noodgevallen op bovenstaande 
telefoonnummers niet kunnen bereiken, met 
wie mogen we dan contact opnemen? (naam, 
adres en telefoonnummer vermelden s.v.p.) 

 

Heeft u bezwaar tegen fotograferen of filmen 
van uw kind door leidsters of ouders? 

 

Wilt u nog iets onder onze aandacht brengen  
m.b.t. de opvang van uw kind? bijv. medische 
aandoeningen, specifieke zorgvraag, voeding 
of opvallend gedrag 

 

Heeft u recht op kinderopvangtoeslag? Ja / nee  (U heeft recht op kinderopvangtoeslag als beide ouders 

werken, een studie of re-integratie- of inburgeringcursus volgen. (bij een 
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  één ouder gezin gelden dezelfde voorwaarden ) 

Heeft u recht op een gemeentelijke bijdrage? 

  
Ja / nee (U heeft recht op gemeentelijke bijdrage als( beide) ouder(s) 

een studie of re-integratie- of inburgeringcursus volgen. (bij een één 
ouder gezin gelden dezelfde voorwaarden ) 

BANKREKENING: IBAN-rek. nummer en 
tenaamstelling waarop de facturen 
kinderopvang kunnen worden geïncasseerd 

 

BSO buitenschoolse opvang  
Met ingang van welke datum wilt u dat uw kind 
opgevangen wordt? 

 

Gewenste opvang (graag aankruisen wat van 
toepassing is) 

 

  
Maandagochtend VSO  
(voorschoolse opvang van 7.00 tot 8.30 uur) (40 week per jaar) 

 

Maandagmiddag NSO 
(Na schoolse opvang van 15.30 tot 18.00 uur) (40 week per jaar) 

 

Dinsdagochtend VSO 
(voorschoolse opvang van 7.00 tot 8.30 uur) (40 week per jaar) 

 

Dinsdagmiddag NSO 
(Na schoolse opvang van 15.30 tot 18.00 uur) (40 week per jaar) 

 

Woensdagochtend VSO 
(voorschoolse opvang van 7.00 tot 8.30 uur) (40 week per jaar) 

 

Woensdagmiddag NSO 
(Na schoolse opvang van 12.00 tot 18.00 uur) (40 week per jaar) 

 

Donderdagochtend VSO 
(voorschoolse opvang van 7.00 tot 8.30 uur) (40 week per jaar) 

 

Donderdagmiddag NSO 
(Na schoolse opvang van 15.30 tot 18.00 uur) (40 week per jaar) 

 

Vrijdagochtend VSO 
(voorschoolse opvang van 7.00 tot 8.30 uur) (40 week per jaar) 

 

Vrijdagmiddag NSO 
(Na schoolse opvang van 12.00 tot 18.00 uur) (40 week per jaar) 

 

Vakantieopvang 11 week per jaar  
Maandagochtend  
Maandagmiddag  
Dinsdagochtend  
Dinsdagmiddag  
Woensdagochtend  
Woensdagmiddag  
Donderdagochtend  
Donderdagmiddag  
Vrijdagochtend  
Vrijdagmiddag  
  
 
Voorkeur BSO LOCATIE 
 

 
Haimstee     |    Westerschool    |    Breehorn 

 
 

Met deze aanmelding wordt geen toezegging gedaan voor definitieve plaatsing. 
 
 

Datum aanvraag: ……………………    Handtekening aanvrager: ......................... 
 
 

Bezoekadres: Skager Rak 14, 9642 CZ Veendam. Telefoon: 0598-633040 
Postadres/kantoor: Grote Zilverreiger 20, 9648 DK Wildervank. Telefoon: 0598-624724 

Internet: www.kdvbamba.nl / E-mail: info@kdvbamba.nl 


