Aanmeldingsformulier Zomerschool Haarlem 2018
ouder(s)/verzorger(s)/leerling

In te vullen door

Voornaam en achternaam leerling

Geboortedatum

Adres ouders/verzorgers

Postcode en plaats

Telefoon ouders/verzorgers/leerling
1:
2:
3:

Eventueel extra telefoonnummer in geval van nood
1:
2:

E-mailadres ouders/verzorgers

Eventuele bijzonderheden

Naam basisschool

Adres basisschool

Telefoon basisschool

E-mail basisschool

Naam huidige leerkracht(en)

Groep:

jongen/meisje

E-mailadres leerkracht(en)

Invullen door ouders/verzorgers: ik wil graag dat mijn kind deelneemt aan de Zomerschool Haarlem, omdat:

Invullen door leerling: ik wil graag deelnemen aan de Zomerschool Haarlem, omdat:

Ik heb vorig jaar ook al meegedaan aan de Zomerschool Haarlem: ja/nee
Aanvullende informatie:
Heeft uw kind een allergie?
Gebruikt uw kind medicijnen?

ja/nee* Zo ja, welke:___________________________________________
ja/nee* Zo ja, welke:___________________________________________

Bent u WA verzekerd en zo ja bij welke maatschappij?

Bij deelname wordt uw kind GRATIS lid van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. Dit nieuwe lidmaatschap blijft geldig
totdat het opgezegd wordt of totdat uw kind 18 jaar wordt. Als uw kind al lid is, blijft het lidmaatschap van nu geldig.
Is uw kind al lid van de Bibliotheek? ja/nee*

Bij aanname maken wij tijdens de lessen foto-/filmopnames ten behoeve van onze eigen publiciteit. Vanzelfsprekend
gaan wij hier nauwkeurig mee om. Gelieve uw goedkeuring hiervoor te geven.
Goedkeuring: ja / nee
Ik meld mijn kind aan voor de Zomerschool Haarlem 2018 en verklaar dat het gedurende de gehele periode van 23 juli
t/m 3 aug 2018 aanwezig zal zijn van maandag t/m vrijdag. Ik geef de basisschool van mijn kind toestemming voor het
verstrekken van gegevens uit het leerlingvolgsysteem en eventuele aanvullende informatie die van belang kan zijn voor
deelname aan de Zomerschool Haarlem. Na aanname ben ik 30 euro verschuldigd als ouderbijdrage voor de Zomerschool
Haarlem. Als ouder/verzorger ben ik betrokken en aanwezig op de ouderbijeenkomsten van de zomerschool.
Akkoord ouders
aanmelding zomerschool

Handtekening
ouder(s)/verzorger(s)

Naam

Datum

Dit aanmeldingsformulier kunt u digitaal bij ons inleveren
of per e-mail verzenden naar info@kinderuniverisiteithaarlem.nl

