Aanmeldformulier zomerschool 2020
Ja, mijn kind heeft zin om mee te doen aan zomerschool 2020!
1. De gegevens van mijn kind:
Voornaam:…………………..……………………………………………………………………………………………..
Achternaam:……………………………………………………………………………………………………………….
Straatnaam +huisnr.:…………………………………………………………………………………………………….
Postcode:……………………………………………… Woonplaats: …………………………………………………
Geboortedatum:

……………………………………………… Geslacht: …………………………………….

Klas: ………………………….

Heeft uw kind dieetwensen (vegetarisch, halal etc.)?
……………………………………..........………………………………………………………………………………….
……………………………………..………………………………………………………………………………………..
Heeft uw kind een allergie en zo ja welke?
.……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………… …………………………………………………………………………………..
Gebruikt uw kind medicijnen en zo ja welke?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Zijn er nog andere bijzonderheden?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Wie kunnen wij overdag bellen al er iets aan de hand is?
Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………
Tel.:

……………………………………………………………………………………………………………………

Wat zijn de gegevens van de huisarts van uw kind?
Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………
Tel.:

……………………………………………………………………………………………………………………

2. Gegevens ouder / verzorger / voogd:
Naam ouder/verzorger/voogd:…………………………………………………………………………………………
Tel.:

…………………………………………

Vul het formulier verder in op de achterzijde

E-mail: …………………………………………………………..

3. Welke activiteit komt uw kind wanneer doen?
De zomerschool is in de volgende weken:
Week A: 17 t/m 21 augustus 2020
Week B: 24 t/m 28 augustus 2020

Noteer hier welke week of weken uw kind naar zomerschool komt.
U kunt uw kind aanmelden voor 1 week of 2 weken:
Mijn kind komt:
…………………………………………………………………………………………………………………………

Welke activiteit kiest uw kind in de week dat hij/zij komt?
Week A: 17 t/m 21 augustus
□ Deze week is er dagelijks een
programma met verschillende
activiteiten. Van cultuur, sport tot
techniek. Je ontdekt wat je leuk
vindt en wat je kan. Er is voor
ieder wat wils!

Week B: 24 t/m 28 augustus
Kruis 1 activiteit aan.
□ Robots programmeren
□ Eigen app bouwen
□ 3D game maken
□ Kookkamp
□ Sciencecamp

Heeft uw kind een vriend of vriendin die zich opgeeft voor dezelfde activiteit? En willen ze bij elkaar in de
groep? We gaan ons best doen om dat te regelen. Noteer hier de naam van de vriend of vriendin.
Naam: ……………………………………………….……………………………………………………………………..
Klas: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Hij / zij komt ook in week/weken:
………………………………………………………………………………………………………………………………

Akkoord ouder / voogd
Door dit formulier te ondertekenen gaat u akkoord met de deelname van uw kind aan zomerschool 2020. De
deelname van uw kind is gratis. Ook lunch en de reis zijn gratis.
Maar komt uw kind na aanmelding niet, dan betaalt u € 250,- per gemiste week.

Naam ouder/voogd:
…..……………………………………………………………………………………………………………………

Handtekening:

Datum:

Is het formulier helemaal ingevuld en is deze ondertekend?
Lever deze vóór 3 juli in bij de receptie.

