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Gegevens over het kind 

Naam : ...........................................................................  jongen / meisje 

Voornaam : ...........................................................................  

Geboortedatum (verwachte) : ...........................................................................  

Burgers Service Nummer : ...........................................................................  

Adres : ...........................................................................  

Postcode & woonplaats : ...........................................................................  

 

Gegevens ouder / verzorger (1) 

Naam: : ...........................................................................  

Voornaam : ...........................................................................  

Geboortedatum : ...........................................................................  

Burger Service Nummer  : ...........................................................................  

Telefoonnummer : ...............................   Mobiele nr: .....................  

E-mailadres : ...........................................................................  

 

Gegevens ouder / verzorger (2)  

Naam : ...........................................................................  

Voornaam : ...........................................................................  

Geboortedatum : ...........................................................................  

Burger Service Nummer : ...........................................................................  

Telefoonnummer : ...............................   Mobiele nr: .....................  

E-mailadres : ...........................................................................    

 

Indien ouder/verzorger (2) op een ander adres woont dan het kind 

Adres : ...........................................................................     

Postcode & woonplaats : ...........................................................................    
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Opvangwensen 

U kunt hieronder uw voorkeur voor locatie omcirkelen:  

◦ Paulus Potterstraat 6 ◦ Govert Flinckstraat 1   

 

Hieronder kunt u de opvangwensen kenbaar maken. Wanneer u gebruik wilt maken van vaste 

uren en dagen kunt u naar het kopje: ‘dagopvang’. Als u gebruik wilt maken van flexibele 

opvang kunt u onder het kopje: ‘flexibele plaatsing’ het gewenste aantal opvanguren invullen. 

 

Dagopvang; kruis aan wat van toepassing is en geef hierbij de tijden aan.  

 

 Ochtend Middag Tijd van brengen Tijd van ophalen 

Maandag     

Dinsdag     

Woensdag     

Donderdag     

Vrijdag     

Zaterdag     

 

Flexibele plaatsing  

Ik wil graag gebruik maken van flexibele dagopvang. Graag wil ik  ……… opvanguren per 

maand afnemen.  

 

Plaatsing gewenst per (datum) : .....................................................................................  

 

Indien er sprake is van een SMI-plaatsing, u onder bewind staat of contact heeft met 

stichting werkbedrijf Zutphen Gelre Werkt! verzoeken wij u dit door te geven bij 

inschrijving.  

 

Ondergetekende verklaart bekend te zijn met de informatiemap en het privacy beleid van 

Dikkertje Dap Kinderopvang. 

 

Naam ouder, verzorger    : ........................................................................................    

Datum    : ........................................................................................    

 

Handtekening ouder/verzorger   : ........................................................................................   


