
       Pantaknabbel 

             

 

                      katholieke  basisschool panta rhei     slufterplantsoen 2    1316 kx  almere 
telefoon: 036 - 533 53 49    e-mail: overblijf@bspantarhei.nl    http://www.bspantarhei.nl  

 

 

                                                                                          Almere, 23 augustus 2021. 

                                                                                   

 

 
Inschrijfformulier Tussen Schoolse Opvang schooljaar 2021-2022 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Voor de kinderen van de Panta Rhei, die tussen de middag niet naar huis kunnen, bestaat de 

mogelijkheid om over te blijven. Wilt u dat uw kind op vaste dagen overblijft, dan kunt u dit 

formulier invullen en afgeven bij de overblijfcoördinator Astrid (zij staat deze week vanaf 08:20 

op het schoolplein) of bij de leerkracht.  

 

                per jaar 

1 vaste dag   €   80,-      Bedrag wordt aangepast op de factuur   

2 vaste dagen  € 160,-  i.v.m. de corona periode vorig schooljaar. 

3 vaste dagen  € 240,-                      

4 vaste dagen  € 320,- 

 

 
Ondergetekende wil graag dat zijn/haar kind dit schooljaar gebruik maakt van de 

tussenschoolse opvang. 

 

 

Naam school: ………………………………………………….  Groep: ………….. 

 

Naam groep/klas: ……………………………………………. 

 

 

Op onderstaande dagen: 

 

0 Maandag   0 Dinsdag   0 Donderdag   0 Vrijdag 

 

Startdatum tussenschoolse opvang: ………………………………………………. 

 

 

Inschrijven / wijzigen kan per de 1e  of de 16e  van de maand. 

Beëindigingen kan per de 15e  of de laatste van de maand.                                                                                                               

__________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
            Z.O.Z 
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(1 persoon per formulier) 

Naam kind (voor + achternaam):  …………………………………………………….                  

 
Geboortedatum:    ……………………………...  

 
Adres:     …………………………………………………    PC + Woonplaats: …………………………… 

 
Telefoon: ……………………………...  

 

Bereikbaarheid ouder(s) tijdens tussenschoolse opvang.  

 
Naam ouder 1: …………………………………  Naam ouder 2: ……………………………............... 

 
Telefoonnummers:       Telefoonnummers: 

 

Werkgever 1: ..................................................  Werkgever 2: …………………………….................. 

 
Mobiel nummer:  ………………………………. Mobiel nummer: …………………………………….. 

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

 

__________________________________________________________________________________ 
Medische of overige bijzonderheden (dieet, allergieën, wespensteek etc.) van het kind: 

 

…………………………………………………………………………………….……………………………..…... 

 

Huisarts: ………………………………………….. Telefoonnummer: ………………………………………… 

__________________________________________________________________________________ 

Tijdens de tussenschoolse opvang is het mogelijk dat er foto’s en filmpjes van bijvoorbeeld 

leuke activiteiten worden gemaakt. Dit materiaal kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld onze 

nieuwsbrieven, website en Facebookpagina ter illustratie van een onderwerp. 

 

Ik ga akkoord voor het plaatsen van beeldmateriaal:   ja / nee  (* graag omcirkelen dat 

wat van toepassing is). 

 

Door ondertekening van het inschrijfformulier is de plaatsing definitief en gaat u akkoord met 

de kosten die eraan verbonden zijn. 

 
Datum : …………………………………………… 

 
Naam : …………………………………………… Handtekening: ………………………………………….. 
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