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Welkom op de 

Sport Crèche van De 

Kinderopvang 
Om de zorg van uw kindje zo volledig mogelijk van u te kunnen overnemen terwijl u sport 

hebben wij natuurlijk wat informatie van u nodig. 

Zo kun je lekker sporten of ontspannen terwijl de kinderen worden vermaakt in de sfeervolle 

kinderopvang. Onder enthousiaste en professionele begeleiding kunnen de kinderen heerlijk 

spelen en/of knutselen met leeftijdsgenootjes. De allerkleinsten krijgen de verzorging die ze 

op dat moment nodig hebben, zoals een flesje, fruithapje of een schone luier. Het is de 

bedoeling dat u de verzorgingsproducten en babyvoeding zelf mee brengt. 

De sport crèche is maandag tot en met vrijdag geopend van 9:00-11:30 uur.  

We zullen de binnenkomsttijd samen registreren en de uren worden afgerond naar boven.  

Deze plaatsingsformulieren willen we graag vooraf ingevuld van u ontvangen.  

Zonder plaatsingsformulieren kunnen we geen opvang aanbieden.  

Aanmelden kan via Whatsapp, u stuurt de naam en de geboortedatum van uw kind naar  

06-13064702. Dit kan tot ’s ochtends 8:00u. 

Let op!!! Tijdens schoolvakanties is de Sport Crèche gesloten! 

 

Persoonlijke gegevens van uw kind: 

Achternaam  

Voornaam  

Geboortedatum  

Geslacht Jongen Meisje 

Adres  

Postcode  

Woonplaats  
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Eten en drinken  

Waar drinkt uw kind thuis uit? o Fles (zelf meebrengen) 
o Tuitbeker (zelf meebrengen) 
o Open beker  

 

Welke tussendoortjes mag uw kind? o Geen beperkingen 
 

o Fruit 
o Groentemix 
o Soepstengel 
o Rijstwafel 

 

Is er iets dat uw kind niet mag eten of 
drinken?  

 

Bijzonderheden/opmerkingen: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Verzorging 

Heeft uw kind een fopspeen of knuffel? 
 
 

o Ja,  
 

o Nee 

Heeft u bezwaar tegen het gebruik van 
billen crème bij schrale/ rode billetjes? 

o Ja 
o Nee 

Is uw kind al zindelijk overdag? 
 

o Ja  
o Nee 

 

Slaapt uw kind nog overdag? 
Zo ja, welke tijden  

 
 
 
 

Bijzonderheden/Opmerkingen: 
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Spelen en ontwikkeling 

Zijn er aandachtspunten waar de 
leidsters specifiek rekening  mee moet 
houden? 
(spraak, motoriek, sociaal/emotioneel..) 
 

 
 

Bijzonderheden/Opmerkingen:  
 
 
 

 

Medische gegevens:  

Neemt uw kind deel aan het landelijke 
vaccinatie programma? 
 

o Ja 

o Nee  

Heeft uw kind lichamelijke, motorische  
beperkingen? 

o Ja, uitleg; 
 
 
 

o Nee 

Verdere medische bijzonderheden? o Ja, uitleg 
 
 

 
o Nee 

 

 

Telefoonnummers: 

Naam 1ste verzorger Relatie tot het kind 

 
Telefoonnummer 

 
………………………………. 

 
………………………………. 
 

 
………………………………… 

 

Overige belangrijke zaken en/of opmerkingen: 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Toestemming foto en video opnamen 

 

Regelmatig worden er door de leidsters foto’s gemaakt tijdens verschillende gelegenheden, 
bijvoorbeeld tijdens uitstapjes, verjaardagen. Dit kan beiden natuurlijk ook  gebeuren door 
andere ouders. 
 
Hierbij verklaar ik, dat ik wel/geen  toestemming geef voor foto’s door de groepsleiding en 
ouders 
 
Hierbij verklaar ik dat ik  wel/geen  toestemming geef voor het publiceren van foto’s en 
beeldmateriaal op de website en (social) media. 
 
Social Media is snel en wij willen ook graag onze actuele activiteiten kunnen delen. Ook ter 
promotie van de toekomstige sport crèche. 
 
Wenst u dat de kinderopvang overlegt over de foto’s of beelden alvorens er tot publicatie 
wordt overgegaan? Ja/Nee 
 

Toestemming wandelen 
Mogen wij met uw kind een uitstapje maken in de directe omgeving van de Kinderopvang? 
Denk hierbij aan de speeltuin of een bezoek aan de winkel. Meestal zullen we dit op de dag 
zelf ook even met u overleggen.  
 
Hierbij verklaar ik dat ik  wel/geen  toestemming geef voor het maken van een uitstapje.  
 
 
 

Plaatsingsovereenkomst.  

Met de ondertekening van dit document stem in met opvang tijdens het sporten. 
Als ouder heb ik toestemming gegeven mijn kind te op te vangen gedurende de 
gereserveerde tijden. De opvang is uitsluitend bedoeld voor opvang tijdens het sporten bij 
Willemsen Sport.  Ik stem in met het tarief van € 1,50 per uur. We ronden de opvang af naar 
halve uren en ik kan maximaal 2 uur opvang inzetten per keer.  
 
 
Datum: …………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Ouder van:  ……………………………………………………………………………………………. 
 
 
Handtekening:……….………………………………………………………………………………… 
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