
 
 
 
 

 

*s.v.p doorstrepen wat niet van toepassing is       ** verplicht in te vullen 
 

 

 

Het Korte Land 3 | 1902 BA Castricum | helmgras@tabijn.nl | 0251-650864 | helmgras.tabijn.nl 

 
 

 

Gegevens kind  Geslacht Jongen/meisje* 

Voornamen  Nationaliteit  

Roepnaam  Geboortedatum  

Achternaam  BSN nummer **  

Adres  Postcode/Plaats  

Groep/leerkracht    

 

Gegevens ouder/verzorger 1 Gegevens ouder/verzorger 2 

Naam  Naam  

Adres  Adres  

Postcode/plaats  Postcode/plaats  

BSN nummer**  BSN nummer**  

Telefoon thuis  Telefoon thuis  

Telefoon mobiel  Telefoon mobiel  

Telefoon werk  Telefoon werk  

E-mail  E-mail  

Geboortedatum  Geboortedatum  

Burgerlijke staat  Burgerlijke staat  

 

Eventuele noodnummers indien ouder(s) / verzorger(s) niet bereikbaar is/zijn: 

Naam/relatie kind  Telefoonnummer  

Naam/relatie kind  Telefoonnummer  

Naam/relatie kind  Telefoonnummer  

 

Overige informatie  

Heeft uw kind 

allergieën? Ja / nee* Zo ja, welke? 

 

Volgt uw kind een 

dieet? Ja / nee* Zo ja, welke? 

 

Medische 

bijzonderheden Ja / nee* Zo ja, welke? 

 

Gebruikt uw kind 

medicijnen? Ja / nee* Zo ja, welke? 

 

Huisarts  Telefoonnummer  

Tandarts  Telefoonnummer  

 

Heeft u interesse om lid te worden van de oudercommissie? JA/NEE* 
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Het Korte Land 3 | 1902 BA Castricum | helmgras@tabijn.nl | 0251-650864 | helmgras.tabijn.nl 

 
 

Gewenste opvangvorm 

• Graag hieronder aangeven van welke opvangvorm u gebruik wilt maken. 

• Gewenste plaatsingsdatum**: ……………………………………………………………………. 
 

Voorschoolse opvang BSO Helmgras van 07.30 – 08.30 uur 

Maandag Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag   Incidenteel 

       

 

Naschoolse opvang BSO Helmgras van 14.30 – 18.00 uur 

Maandag Dinsdag   Donderdag  Vrijdag   Incidenteel 

       

 

Naschoolse opvang SportBSO van 14.30 – 18.00 uur 

 Dinsdag   Donderdag    Incidenteel 

       

 

Vakantieopvang BSO Helmgras van 08.00 – 18.00 uur 

Maandag Dinsdag   Donderdag  Vrijdag   Incidenteel 

       

 

• Inschrijving geeft niet automatisch recht op plaatsing. De overeenkomst tot opvang 
bestaat op het moment dat het plaatsingscontract is getekend.  

• Plaatsing op de opvang van Helmgras kan starten per 1e of 16e van de maand. 

• Bij ondertekening van het plaatsingscontract gaat u akkoord met: 
o de Algemene Voorwaarden Opvang Helmgras, zoals vermeld op de website;  
o automatische incasso van de maandelijkse opvangkosten.  

• Wilt u uw aanmelding intrekken? Stuur dan een mail naar opvanghelmgras@tabijn.nl.  

• De opzegtermijn bedraagt twee maanden. Opzegging dient schriftelijk te geschieden 
voorzien van uw handtekening. 

 
Betaling  

• De maandelijkse opvangkosten worden automatisch geïncasseerd aan het eind van iedere 
kalendermaand. 

 
O   Ik ben Tabijnmedewerker en maak gebruik van de 10% kortingsregeling op het uurtarief. 
 
Handtekening ouder:  …………………………………….      Datum: ………………………………….. 
 

In te vullen door de opvangcoördinator Datum 

Ontvangst inschrijfformulier  

Wenmoment  

Contract verstuurd  

Contract retour ontvangen  
 


