
 

 

AANMELDINGSFORMULIER  

Kindervakantiewerk Walsberg 2019   

 
Graag de naam van 1 kind per strookje invullen en het hele formulier inleveren, a.u.b. geen strookjes afknippen.  

Voor- en achternaam kind:  

Nu leerling van groep:  Juf/meester: 

  

Voor- en achternaam kind:  

Nu leerling van groep:  
Juf/meester: 

  

Voor- en achternaam kind:  

Nu leerling van groep:  Juf/meester: 

   

Voor- en achternaam kind:  

Nu leerling van groep:  Juf/meester: 

 

Aanmelding voor opvang van een peuter (vanaf 2 jaar) 

 

Gegevens ouders/verzorgers 

  
 Het zou fijn zijn als de ouders/verzorgers (bij een allergie) zelf zorgen voor een evt. alternatief bij het 

eten. Dan weten wij ook zeker dat het goed is.  

 Hierbij geef ik KVW Walsberg toestemming om foto’s van mijn kind(eren) te maken en evt. te 

publiceren op internet;       JA     NEE (s.v.p. aankruisen wat van toepassing is) 

 Jeugd ouder dan 12 jaar kan zich alleen aanmelden via het formulier op onze website;  

                                                www.kvw-walsberg.nl 
 

Voor- en achternaam kind:  

Leeftijd:  

Dag(en) waarop opvang nodig:  

Naam: 
 

Mobiele telefoonnummer:  
 

2e telefoonnummer bgg:  
 

E-mailadres: 
 

Evt. medische zaken/allergieën: 

Naam en groep kind: 

 



 

AANMELDINGSFORMULIER VRIJWILLIGERS 

 

Kindervakantiewerk Walsberg 2019 

Naam:  

Adres:  

Telefoon/mobiele nummer:  

E-mailadres:  

 

S.v.p. hieronder aankruisen wat van toepassing is. 

Ik ben bereid;  

 Om als leid(st)er een groepje te begeleiden:  □ 3 dagen 

□ maandagochtend         □ dinsdagochtend      □ woensdagochtend 

□ maandagmiddag               □ dinsdagmiddag        □ woensdagmiddag 

 

 

Om als leid(st)er het  peutergroepje (2 tot 4 jaar) te begeleiden:  □ 3 dagen 

□ maandagochtend         □ dinsdagochtend      □ woensdagochtend 

□ maandagmiddag               □ dinsdagmiddag        

 

 

Om hand- en spandiensten te verrichten waar dat nodig is: □ 3 dagen 

□ maandagochtend         □ dinsdagochtend      □ woensdagochtend 

□ maandagmiddag               □ dinsdagmiddag        □ woensdagmiddag  

  

   Om zaterdagmorgen 10 augustus 2019 te helpen laden en lossen van de materialen en pallets en het 

opbouwen van de grote tent.   

 Om maandagmorgen 12 augustus 2019 te helpen met het bouwen van de hutten.  

 

 

Om woensdagmorgen 14 augustus 2019 bij groep 1, 2 en 3 te rijden naar een speeltuin in de regio. 

 □ heen   □ terug 

 Aantal kinderen (incl. eigen kind) dat in de auto mag:………… 

 Ik doe dit met een auto die goed verzekerd is.  

 

 
Om woensdagmorgen 14 augustus 2019 mee te helpen met het opbouwen van de marktkramen. 

 Om donderdag 15 augustus 2019 mee te helpen het veld op te ruimen. Ook als u slechts een 

gedeelte van deze dag kunt is uw hulp erg welkom!!  

 


