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Geachte ouders en/of verzorgers, 

 

Hartelijk welkom bij Kinderopvang Krakeel!  

Voor u ligt een informatiepakket, waarin u kunt lezen hoe het gaat op de locatie van uw 

keuze.   

 

Kinderopvang Krakeel is een professionele, flexibele, gezellige en kleinschalige 

kinderopvang in een huiselijke sfeer op vier mooie en unieke locaties in Hollandscheveld, 

Schuinesloot en Hoogeveen.  

Wij bieden kinderopvang aan voor kinderen van 0 t/m 4 jaar en naschoolse opvang van 4 

t/m 13 jaar. Kinderopvang Krakeel is het hele jaar geopend, van maandag t/m vrijdag van 

05.30 uur tot 19.00 uur. De weekenden gaan in overleg en hebben dan dezelfde 

dagindeling als doordeweeks. Ook in vakantietijd zijn wij op bovengenoemde tijden 

aanwezig!  

Het pedagogisch beleidsplan en het veiligheid en gezondheidsbeleid staat duidelijk 

beschreven op mijn website kinderopvangkrakeel.nl 

 

Mocht u na het lezen en/of invullen van dit inschrijfformulier nog vragen hebben, dan 

kunt u mij altijd bellen! 

 

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd en zie u reactie graag tegemoet! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Miranda van den Berg 

Eigenaresse Kinderopvang Krakeel 

 06-46821420 – 06-19947559  
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Inschrijfformulier 
Inschrijfdatum:        Kinderopvang Krakeel 
 

Gewenste opvangvorm (zie tarieven 2023) 

 vroege en late opvang (05.30 – 07.00 en van 18.00 – 19.00 uur) 

 dagopvang (07.00 – 18.00) 

 VSO/BSO/vakantie opvang* 
 

Gegevens ouder(s)    moeder                        vader______________________                                  

Naam   : …………………………………………………………………………………………………………………m/v 

Geboortedatum : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nationaliteit  : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

BSN nummer  : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Gehuwd/ongehuwd : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres   : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Postcode  : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Woonplaats  : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefoon  : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

GSM nummer  : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mailadres  : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Locatie  : loc. ’t Centrum (combigroep) /loc. Hollandscheveld (combigroep)/Loc. Hoofdstraat (KDV/BSO)/ loc. Schuinesloot (combigroep) 

 

Aankruisen wat van toepassing is: 

 Ouder (moeder) werkt bij bedrijf/instelling ………………………………………………………………………... 

 Ouder werkt (vader) bij bedrijf/instelling ……………………………………………………………………………. 

 Ouder studeert …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Betaalt de gemeente/UWV mee aan de kosten voor de Kinderopvang?                         Ja/Nee* 

Heeft u een Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren? (AVP)                        Ja/Nee* 

Zou u ook plaats willen nemen in de oudercommissie?                   Ja/Nee 
 

Voor vakantieopvang en studiedagen rekenen we per dag 30 minuten extra voor KDV/BSO. Bij bijzondere uitjes/ 

activiteiten in de vakantie,  wordt er ook 30 minuten extra gerekend! 
 

*Kopie polisblad meesturen 
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Gegevens kind(eren) voor kinderopvang Krakeel 

Als uw kind nog niet is geboren graag “baby” invullen en de vermoedelijke geboorte-

datum. 

 

Kind 1 

Naam   : …………………………………………………………………………………………………………………j/m 

Geboortedatum : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

School   : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

BSN nummer  : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Kind 2 

Naam   : ……………………………………………………………………………………………………………….…j/m 

Geboortedatum : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

School   : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

BSN nummer  : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Kind 3 

Naam   : …………………………………………………………………………………………………………….……j/m 

Geboortedatum : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

School   : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

BSN nummer  : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Kind 4 

Naam   : …………………………………………………………………………………………………………………j/m 

Geboortedatum : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

School   : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

BSN nummer  : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Gewenste opvang 

Gewenste ingangsdatum Kinderopvang Krakeel: ………………………………………………………………..2023 
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Opvangdagen en tijden 

Graag in de onderstaande tabel invullen de dagen en tijden waarop de opvang gewenst is. 
 

 1ste kind 2de kind 3de kind 

 van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 

Maandag       

Dinsdag       

Woensdag       

Donderdag       

Vrijdag       

Zaterdag       

Zondag       

 

Bijzonderheden en/of wensen kind(eren) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

Geschatte aantal benodigde uren kinderopvang op jaarbasis bij kind 1: ………………………………………….uur 

Geschatte aantal benodigde uren kinderopvang op jaarbasis bij kind 2: …………………………………………uur 

Geschatte aantal benodigde uren kinderopvang op jaarbasis bij kind 3: …………………………………………uur 
 

Ondertekenen 

Plaats   : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Datum   : …………………………………………………………………………………………………………………………..2023 

 

Handtekening ouder : ………………………………………………………………………………………………………………………………

   : mw./dhr. ……………………………………………………………….………………………………………(naam) 

Dit inschrijfformulier kunt u ook opsturen naar: 
Kinderopvang Krakeel, t.a.v. Miranda van den Berg,  Hollandscheveldse Opgaande 59, 7913 VB 

Hollandscheveld, email: info@kinderopvangkrakeel.nl 
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Noodnummers 
Persoonlijke gegevens 

Naam kind   :……………………………………………………………………………………………………………. 

Geboortedatum  : …………………………………………………………………………………………………………… 

Verzekert bij   : ………………………………Polisnummer: ……………………………………..…………… 
 

Naam kind   :……………………………………………………………………………………………………………. 

Geboortedatum  : …………………………………………………………………………………………………………… 

Verzekert bij   : ………………………………Polisnummer: ……………………………………..…………… 
 

Eerste noodnummer 

Naam    : …………………………………………………………………………………………………………... 

Telefoonnummer (vast) : …………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer (mobiel) : …………………………………………………………………………………………………………… 
 

Tweede noodnummer 

Naam    : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer (vast) : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer (mobiel) : ………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Huisarts 

Naam    : …………………………………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer   : …………………………………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer   : …………………………………………………………………………………………………………. 
 

Tandarts 

Naam    : …………………………………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer   : …………………………………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer   : ………………………………………………………………………………………………………… 
(zie verder mijn online registratiesysteem, NIO)
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