Aanmeldformulier kind
Beste ouders,
We vinden het fijn dat u uw kind wilt aanmelden voor Jenaplan Basisschool de
Peppels/de Canadas. We vragen u vriendelijk om dit formulier in te vullen zodat we
met u contact kunnen houden en u kunnen informeren als er nieuws is.
Door de privacywetgeving moeten we een onderscheid maken tussen het aanmelden
en inschrijven van een kind. Een school mag een kind pas inschrijven als het 4 jaar
is. Meldt u uw kind eerder aan, dan heet dat aanmelden. Bij aanmelding mogen we
slechts enkele gegevens vragen. Bij inschrijving zult u een nieuw formulier ontvangen
waarop we meer gegevens van uw kind en van u vragen.
Heeft u nog vragen of wilt u nadere informatie dan kunt u altijd bij ons terecht.

Met vriendelijke groet,

Els Vissers & Doreth van der Maazen
Management Team de Peppels en de Canadas

De Peppels
Frans Halsstraat 29 ● 5831 CA Boxmeer ● Telefoon 0485-571518
E-mail: info@depeppels.nl ● Internet: www.depeppels.nl
Centrale administratie: info@depeppels.nl

De Canadas
Jacob Marisstraat 2 ● 5831 BK Boxmeer ● Telefoon 0485-521029
E-mail: info@decanadas.nl ● Internet: www.decanadas.nl
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Gegevens van het kind:
Voor- en achternaam kind
Voorletters kind
Woonadres kind
Geboortedatum kind
Datum aanmelding kind

Voorkeur De Peppels / De Canadas:
De wijze waarop wij onderwijs geven is op beide locaties gelijk. Wij zijn ook in het
hetzelfde gebouw gehuisvest, het Jenaplan Basisschool Kindcentrum Boxmeer. Wij willen
de kinderen in de juiste groep kunnen plaatsen. De grootte van de groep, de samenstelling
en de ondersteuningsbehoeften zijn hiervoor belangrijke uitgangspunten. In onze
overweging staat het belang van het kind, de groep en ons onderwijs voorop. Heeft u een
wens voor plaatsing op De Peppels of De Canadas dan kunt u dat hier aangeven. Wij
proberen met uw wens rekening te houden.
Geen voorkeur

Ja / nee

Voorkeur

Gegevens van de ouders:
Voor- en achternaam ouder 1
Telefoonnummer en e-mailadres
ouder 1
Voor- en achternaam ouder 2
Telefoonnummer en e-mailadres
ouder 2

Datum: ……………
Naam ouder 1: ……………

Naam ouder 2: …………..

Handtekening: ……………

Handtekening: …………..
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