
            
 
 

                   

 

Aanmeldingsformulier peuteropvang Nieuwkoop 
 
Korte POV:    3.5 uur in de ochtend* 
Verlengde POV:  6 uurs opvang onder schooltijd* 
De opvang tijden wisselen per locatie, daar deze zijn afgestemd op de basisschooltijden in de dorpkern.  

 
Peuterspeelzaalkeuze en gewenste dagdelen: 

  ‘t Rakkertje  ‘t Veldmuisje 3Turven  De stal 

Maandag  Korte POV       

 Verlengde POV     

Dinsdag Korte POV       

 Verlengde POV     

Woensdag Korte POV     

 Verlengde POV      

Donderdag  Korte POV     

 Verlengde POV     

Vrijdag  Korte POV      

 Verlengde POV     
 
Het kan zijn dat door overschrijden van het maximaal aantal kinderen of de samenstelling van de groep, wordt afgeweken van 
uw voorkeur. In dat geval nemen wij contact met u op. 

 

Gewenste ingangsdatum        …………………………………………………………………… 

 

GEGEVENS KIND 

Achternaam   _________________________________________________ 

Voornaam   _______________ Roepnaam        _________________ M/V 

BSN Nummer   _________________________________________________ 

Geboortedatum        _______                                                                 ________  

Adres                                           _____________________________ 

Postcode/Woonplaats ____                                                                ____________  

 

GEGEVENS OUDER(S) /VERZORGER(S) 
 

              Ouder/ verzorger 1     Ouder/ verzorger 2

Achternaam ____________   ____  ____   

Voornaam________     ___________M/V 

BSN_____________________________ 

Geboortedatum_____________________ 

Adres_____________________________ 

Postcode/Woonplaats________________  

Telefoonnummer____________________  

Mobiele nummer____________________ 

Emailadres_______________________ 

 

Achternaam ____________   ____  ____  

Voornaam________     ___________M/V 

BSN_____________________________ 

Geboortedatum_____________________ 

Adres_____________________________ 

Postcode/Woonplaats________________  

Telefoonnummer____________________  

Mobiele nummer____________________ 

Emailadres_________________________



Medische en overige gegevens 
 

Huisarts (naam en adres) _________________________________________________ 

Telefoonnummer huisarts  _________________________________________________ 

Ziektekostenverzekeraar   _________________________________________________ 

Polisnummer    _________________________________________________ 

Heeft uw kind de gebruikelijke inentingen ontvangen Ja/ Nee 

Opmerkingen/ bijzonderheden (bv medische problemen, gezinssamenstelling etc). 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Gesproken moedertaal  ________________andere gesproken talen ______________ 

 
 

In geval van Nood waarschuwen 
Naam       _________________________________________________ 
Telefoonnummer   _________________________________________________ 
Relatie tot het kind      _________________________________________________ 
 
 

Media Beleid: 
Op de peuterspeelzaal worden kinderen regelmatig gefilmd en/of gefotografeerd. 
Geeft u in voorkomende gevallen toestemming deze films/foto’s te gebruiken voor 
verschillende doeleinden (bijv. publicatie in krant, plaatsing op website, facebook, 
ouderportaal etc.). 
Ouder geeft WEL/GEEN toestemming* 
 

Voor en Vroegschoolse Educatie: 
Op onze peuteropvang-locaties wordt gewerkt met het VVE programma Peuterpraat. 
Door middel van observaties, behorende bij dit VVE programma kunnen wij de ontwikkeling 
van uw kind volgen. 
Elk kind ontwikkelt zich natuurlijk in eigen tempo en daar houden we ook rekening mee bij 
het observeren. Ze hoeven niet alles volgens het ‘boekje” te doen. We willen ze vooral 
observeren en stimuleren zodat we ze kunnen helpen waar het nodig is. 
Wij vragen u toestemming om uw kind  tijdens de peuteropvang periode te observeren. 
Ouder geeft WEL/GEEN toestemming* 
 
Ondergetekende is bekend en gaat akkoord met de algemene leveringsvoorwaarden  
 
 
Datum ____________________________ Handtekening _____________________ 
 
 
Formulieren voor locaties Nieuwveen, Zevenhoven, Ter Aar en Langeraar mogen gestuurd 
worden naar: Stichting Kinderopvang Liemeer. Viergang 1 2441 DT Nieuwveen 
Email: info@kinderopvangliemeer.nl 
 
Formulieren voor peuteropvanglocaties in Nieuwkoop, Noorden en Woerdense Verlaat treft 
u op de website van KDV Polderpret: www.kdvpolderpret.nl 
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