Inschrijfformulier voor vaste overblijfkinderen
Ieder jaar dient voor iedere leerling die op (een) vaste dag(en) overblijft opnieuw een
inschrijfformulier ingevuld te worden.

Inleveren van dit formulier: uiterlijk vrijdag 29 juni 2018.
Dit is om direct aan het begin van het nieuwe schooljaar een recente lijst met vaste overblijvers gereed te
hebben. Alleen zo is het voor ons mogelijk de aanwezigheid van de vaste overblijfkinderen te controleren.

Naam kind
:___________________________________________
Adres + postcode
:___________________________________________
Geboortedatum
:___________________________________________
Groep en naam leerkracht
:___________________________________________
Broertje(s) en/of zusje(s) in groep(en)
:___________________________________________
Mijn kind blijft vast over op: * O maandag

O dinsdag

O donderdag

(Het incidenteel ruilen van een vaste dag is niet toegestaan)
*

O
O
O

€ 20,00
€ 30,00
€ 50,00 p. vaste dag p. week (p. jaar)

Kaart voor 10 keer overblijven
Kaart voor 20 keer overblijven
Jaarkaart

* A.u.b. aankruisen wat van toepassing is.

Jaarkaarten dienen uiterlijk vóór 24 augustus 2018 betaald te zijn, evenals de kosten voor het
overblijven op vrijdag á € 10 per jaar (voor leerlingen van groep 5 t/m 8).
U kunt het bedrag overmaken naar: NL 69 RABO 0315989408 t.n.v. Ludgerusschool – overblijven.
Onder vermelding van de voor- + achternaam + groep van uw kind(eren).
Blijft uw kind incidenteel over zonder kaart dan zijn de kosten hiervoor € 2,50 per keer. Dit bedrag
dient op de dag van het overblijven (of daarvoor) betaald te worden.
Medische en andere gegevens die voor de overblijfkrachten belangrijk kunnen zijn (medicijngebruik,
allergieën, e.d.):

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Uiteraard worden de gegevens vertrouwelijk behandeld.
Hieronder kunt u invullen wie, in geval van nood (bijv. ziekte), gebeld kan worden en wat de relatie met het
kind is (vader, moeder, oppas, opa, oma, enz.):
Naam:

Relatie:

Dag(en):

Telefoonnummer (tijdens
lunchtijd):

Het Overblijfreglement voor de leerlingen kunt u vinden op www.ludgerusschool.com. Wij verzoeken
u dit met uw kind(eren) door te nemen en te bespreken. Als u prijs stelt op een papieren exemplaar
van de reglementen laat u het ons a.u.b. weten, dan zullen wij u een exemplaar doen toekomen.
Zie achterzijde i.v.m. ‘verklaring van toestemming’.
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Vanwege verantwoordelijkheid, overzicht en veiligheid is het niet toegestaan dat vaste
overblijvers tussen de middag van school weggaan. Mag uw kind, onder uw eigen
verantwoordelijkheid, de lunchpauze wel elders doorbrengen dan kunt u dit kenbaar
maken door hieronder uw toestemming daarvoor te verlenen.
De leerling dient zich wel altijd af te melden en tevens aan de overblijfkracht door te geven
waar/bij wie het dan de lunchpauze door gaat brengen.
Mag uw kind dit incidenteel een keer, wilt u uw kind dan die dag een getekend briefje
meegeven?

___________________________________________________________________________
Verklaring van toestemming:

Ondergetekende, naam: _______________________________________________________,

ouder/verzorger van (voor- en achternaam): ______________________________________,

verklaart, middels dit formulier, dat bovengenoemde leerling, op de voor hem/haar vaste
overblijfdagen in het schooljaar 2018-2019, toestemming heeft om de lunchpauze elders
door te brengen.
Bovengenoemde ouder/verzorger draagt in deze situatie zelf de verantwoording.

Soest, datum :______________________________________________

Handtekening :_____________________________________________

De leerling dient zich wel af te melden bij de overblijfkracht (zie hierboven en het
overblijfreglement).
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