Kindercentrum ‘t Kasteeltje
TOESTEMMING ZELFSTANDIG VAN EN/OF NAAR DE BSO GAAN
Naam ouders:
Adres:
Postcode/woonplaats:

Kindercentrum Tasseron B.V.
Kempenlandstraat 1
Kempenlandstraat
1
5262GK
Vught
5262GK Vught
Telefoonnummer
073-6841160
Telefoonnummer 073-6841160
[1]
Faxnummer
073-6578492
Faxnur
073-578492
E-mail
info@t-kasteeltje.com
E-mail
bso@t-kasteeltje.nl
Website
www.t-kasteeltje.nl
Website
K.v.K
.-nummerwww.t-kasteeltje.nl
17200876
K.v.K .-nummer
17200876
Bankrek.nummer:
118185543
IBAN NL48RABO
0118185543
IBAN:
NL48RABO
0118185543
Incassant-ID: NL89KOV172008760000

e

Voornaam 1 kind:
Achternaam:
e

Voornaam 2 kind:
Achternaam:
e

Voornaam 3 kind:
Achternaam:

Kruis aan wat van toepassing is voor bovenvermeld(e) kind(eren):
Hij/zij mag zelfstandig (d.w.z. zonder begeleiding van een medewerker van Kindercentrum ‘t Kasteeltje) vanuit school
naar de BSO gaan. Hij/zij komt uiterlijk na
minuten nadat de school uit is aan bij ’t Kasteeltje.
Hij/zij mag zelfstandig (d.w.z. zonder begeleiding van een medewerker van Kindercentrum ’t Kasteeltje) de BSO
verlaten. Dat mag vanaf
uur (tijdstip waarop hij/zij de BSO mag verlaten).
Hij/zij komt/gaat lopend.
Hij/zij komt/gaat met de fiets.
Ondertekening:
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals hieronder vermeld en verleent hierbij tot wederopzegging
aan bovenvermelde kinderen toestemming om zelfstandig naar de BSO te komen en/of te verlaten zoals hierboven
omschreven.
Datum:
Handtekening:

Regeling Toestemming Zelfstandig van en/of naar de BSO gaan

Het kind meldt zich in eerste instantie bij het verzamelpunt op school bij de medewerker van ‘t Kasteeltje.

Het kind neemt de route die in samenspraak met ouders en BSO-leiding afgesproken is.

Als de school uit is dient hij/zij binnen de afgesproken tijd bij de opvang te zijn.

Kindercentrum ’t Kasteeltje neemt direct contact op met de ouders als het kind niet op de afgesproken tijd op
de BSO is. Ouders moeten daarna zelf actie ondernemen.

Het kind gaat op een consequente manier met de gamaakte afspraken om, indien groepsleiding daar twijfels
over heeft nemen zij contact op met de ouder(s).
 Kindercentrum ’t Kasteeltje is pas verantwoordelijk vanaf het moment dat het kind zich op de BSO-locatie
meldt bij de groepsleiding.
 Kindercentrum ’t Kasteeltje is niet meer verantwoordelijk vanaf het moment dat het kind zijn/haar vertrek meldt
bij de groepsleiding.
Ruimte voor aanvullende afspraken:

Dit formulier graag volledig ingevuld en ondertekend opsturen naar / inleveren op Kempenlandstraat 1, 5262GK, Vught

