
    

Gegevens ouder/verzorger 1                                                 M    /    V 

    

Naam   

Voorletters   

Adres   

Postcode   

Woonplaats   

Geboorte datum   

Burger Service Nummer   

Nationaliteit   

Burgerlijke staat   

Relatie tot het kind (vader/moeder/anders nl)   

e-mail adres   

Telefoonnummer prive   

Telefoonnummer mobiel   

Telefoonnummer werk   

Naam werkgever   

Adres   

Postcode   

Plaats   

Afdeling (indien van toepassing)   

    

Gegevens ouder/verzorger 2                                                 M    /    V 

    

Naam   

Voorletters   

Adres   

Postcode   

Woonplaats   

Geboorte datum   

Burger Service Nummer   

Nationaliteit   

Burgerlijke staat   

Relatie tot het kind (vader/moeder/anders nl)   

e-mail adres   

Telefoonnummer prive   

Telefoonnummer mobiel   

Telefoonnummer werk   

Naam werkgever   

Adres   

Postcode   

Plaats   

Afdeling (indien van toepassing)   

    

Aanmeldingsformulier VVE PEUTEROPVANG 



Gegevens kind 1    
    

Geslacht   

Roepnaam   

Voorletters + voornamen   

Achternaam   

Geboortedatum (of te verwachten datum)   

Burger Service Nummer   

Adres   

Postcode   

Woonplaats   

Nationaliteit   

Voertaal thuis   

Gezinsamenstelling   

ingeent Ja / nee 

Zindelijk Ja / nee 

Staat uw kind onder controle van het consultatiebu-
reau ? 

  

Heeft u bezwaar tegen plaatsing van foto,s van uw 
kind op de site van Bamba 

Ja / nee 

  

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

Ja / nee 

Wilt u nog iets onder de aandacht brengen m.b.t. de 
opvang van uw kind? Denk hierbij aan medische aan-
doeningen, een specifieke zorgvraag of opvallend ge-
drag 

  

  

Gegevens kind 2    

    

Geslacht   

Roepnaam   

Voorletters + voornamen   

Achternaam   

Geboortedatum (of te verwachten datum)   

Burger Service Nummer   

Adres   

Postcode   

Woonplaats   

Nationaliteit   

Voertaal thuis   

Gezinsamenstelling   

ingeent Ja / nee 

Zindelijk Ja / nee 

Staat uw kind onder controle van het consultatiebu-
reau ? 

Staat uw kind onder controle van het consultatiebu-
reau ? 

Heeft u bezwaar tegen plaatsing van foto,s van uw 
kind op de site van Bamba 

Ja / nee 

  

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

Ja / nee 

Wilt u nog iets onder de aandacht brengen m.b.t. de 
opvang van uw kind? Denk hierbij aan medische aan-
doeningen, een specifieke zorgvraag, voeding of op-
vallend gedrag 

  

  



    

Huisarts + tandarts   

    

Naam huisarts   

Adres   

Telefoonnummer   

Naam Tandarts   

Adres   

Telefoonnummer   

Overige informatie   

    

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 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 ) 

Wordt het kind ingeënt volgens het inentingsschema 
van het consultatie bureau? 

  

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

  

    

VVE opvang   

    

Met ingang van welke datum wilt u dat uw kind opge-
vangen wordt? 

  

    

Vorm van opvang VVE Peuterblokken 

    

VVE PEUTEROPVANG   

    

Welke dagdelen wenst u af te nemen? 

Bijv. maandag + dinsdagochtend of woensdagochtend en donderdagmiddag 

2x een ochtend van 6 uur  (=12 uur per week) 

2x een middag van 5 uur   (= 10 uur per week) 

1x ochtend 1x middag       (= 11 uur per week) 

 

  

    

VVE peuterochtenden 2 x 6 uur 

(12 uur per week)(vanaf 2 jaar) (07.00 - 13.00) 

  

Welke ochtenden wenst u af te nemen? 

  

Bijv. maandagochtend + vrijdagmiddag 

  

    

VVE Peutermiddagen 2 x 5 uur 

(10 uur per week)(vanaf 2 jaar)(13.00 - 18.00) 

  

Welke middagen wenst u af te nemen? 

  

Bijv. dinsdagmiddag + donderdagmiddag 

  

    

VVE Peutercombi ochtend + middag 

(11 uur per week)(vanaf 2 jaar) 

  

Welke dagdelen wenst u af te nemen? 

  

Bijv. dinsdagmiddag + donderdagochtend 

  

    



 

 

   
  

Tot slot zouden wij het op prijs stellen als u wilt aange-
ven op welke wijze u bekend bent geworden met ons 
kinderdagverblijf? 

(bijv. familie, krant, internet, overig) 

  

  

Overige opmerkingen 

  

  

  

 

* Een dag op KDV Bamba is verdeeld in twee dagdelen, te weten van 7.00 tot 13.00 uur en van 12.00 tot 18.00 uur. 

 

* De VVE peutermiddagen starten echter om 13.00 en lopen tot 18.00 uur 

 

Met deze aanmelding wordt geen toezegging gedaan voor definitieve plaatsing. 

 

U ontvang op basis van dit aanmeldformulier een offerte voor opvang van uw kind.  

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 


