Inschrijfformulier Houtdorp 2017
Via dit formulier kan iedereen zich opgeven voor houtdorp 2017. Dit
formulier is voor de opgave van één kind. Mocht u meerdere kinderen
op willen geven, dan moet u voor elk kind apart een formulier
invullen!
*Vereist
1. Wat is de voornaam van uw kind? *

2. Wat is de achternaam van uw kind? *

3. Op welk telefoonnummer is tijdens houtdorp een ouder of verzorger bereikbaar? Bij
voorkeur meerdere telefoonnummers opgeven. *

4. Wat is uw e-mail adres?

5. Wat is de geboortedatum van uw kind? *

6. Wat is de huisarts van uw kind?

7. Op welke basisschool zat uw kind in het schooljaar 2016-2017? *
OBS de
Zwaluw

De Welp

OBS Stokkum

OBS
Brookschole

OBDS Elserike

8. In welke groep zat uw kind het afgelopen jaar (2016-2017)? *
Groep 2

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Anders nl.

9. De organisatie van houtdorp vergt veel tijd. Onder het idee van vele handen
maken licht werk willen wij op u, als ouder, een beroep doen. Welke dagdelen
kunt u helpen: * (bij opgave van meerdere kinderen kunt u hetzelfde dagdeel
aangeven. Wilt u hierbij aangeven dat u meerdere kinderen opgeeft)

Maandagochtend 28 augustus
vanaf 8.00 uur
Dinsdagochtend 29 augustus
vanaf 9.30 uur

Dinsdagmiddag 29 augustus
vanaf 13.30 uur

Woensdagochtend 30 augustus
vanaf 9.30 uur

Woensdagmiddag 30 augustus
vanaf 13.30 uur

Donderdagochtend 1 september
vanaf 9.30 uur

Donderdagmiddag 1 september
vanaf 13.30 uur

Vrijdagochtend 2 september
vanaf 9.30 uur
Zaterdagochtend 3 september
vanaf 8.00 uur
10. Mogen er foto's worden gemaakt en gepubliceerd van uw kind? *

Ja

Nee

11. Heeft uw kind een allergie/ziekte? Zo ja, wat? *
Ja, ……

Nee

12. Heeft uw kind medicatie? Zo ja, welke? *
Ja, ……

Nee

13. Blijft uw kind over? Op welke dagen? Dit kost €2,50 extra ongeacht aantal
dagen. Uw kind neemt zelf de lunch mee.
o
o
o

Dinsdag
Woensdag
Donderdag

