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Stichting Overblijven en Melkplan Freinetschool Delft 

Aanmelden / wijzigen 
*Vereist

Voornaam * 
De voornaam van je kind: 

Achternaam * 
De achternaam van je kind: 

In welke groep zit je kind? 

Op welke dagen wil je dat je kind overblijft? * 
Vul bij een wijziging even opnieuw de dagen in, waarop je wilt dat je kind overblijft! 
     Maandag 
     Dinsdag 
     Donderdag 
     Vrijdag 

Wil je dat je kind melk drinkt op school? 
     Op alle schooldagen om 10 uur 
     Tijdens de vaste overblijfdagen om 12 uur 

Vanaf welke datum wil je deze inschrijving of wijziging in laten gaan? * 
Wijzigingen voor de vaste overblijf gaan altijd in per de eerste van de daaropvolgende maand. 

Datum: 

Is er sprake van een ernstige medische situatie waarvoor er met de school een 
protocol wordt/is afgesproken? * 
In dat geval moeten er voor de overblijf aparte afspraken gemaakt worden. Neem hierover contact op met de 
overblijfcoördinator. 
     Ja 
     Nee 
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Zijn er medische bijzonderheden waarmee tijdens de overblijf rekening 
gehouden moet worden? 
Met medische bijzonderheden bedoelen we bijvoorbeeld allergieën, voedselintoleranties of medicijnen die tijdens de 
overblijf aandacht nodig hebben. 

Uw gegevens voor de administratie en facturering 
Vul hier de gegevens in van de ouder/verzorger die voor dit kind de vaste contactpersoon is voor de 
overblijf. 

Wat is je naam? * 

Wat is je e-mailadres? * 
We hebben een e-mailadres nodig voor de facturatie 

Wat is je telefoonnummer? * 
Wij vragen een telefoonnummer zodat we contact op kunnen nemen als dat nodig is ten behoeve van de overblijf. 

 Akkoord * 
Ik ga akkoord met het opnemen van de gegevens uit dit formulier in de administratie van de 
overblijf en de kosten en wijze van factureren van de Stichting Overblijven Freinetschool Delft. 
De inschrijving of wijziging wordt ieder nieuw schooljaar meegenomen totdat het overblijven 
wordt opgezegd. 

Informatie over de kosten en de wijze van factureren vind je op de website. 

Druk op de knop 'Verzenden' om het formulier per e-mail te verzenden. Als dit niet lukt kun je het formulier opslaan en als 
bijlage per e-mail verzenden.

http://www.freinetschooldelft.nl/ouders/stichting-overblijven
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