
Geachte ouder(s), 
 
De peutergroep waarvoor u uw kind aanmeldt, heeft als grondslag het onfeilbaar Woord van 
God en de daarop gegronde onverkorte en onveranderde Drie Formulieren van Enigheid, 
vastgesteld in de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619. 
 
De Stichting beschouwt de vertaling die het nauwst aansluit bij de oorspronkelijke 
Statenvertaling als de meest zuivere en de enige voor het gebruik op de peutergroep 
toegestane Bijbelvertaling. 
Bovengenoemde grondslag zal uiteraard consequenties hebben voor de inhoud en 
vormgeving van de peutergroep. 
 
In de scheppingsorde is door de HEERE duidelijk onderscheid gemaakt tussen man en vrouw 
en dit onderscheid zal ook in kleding en haardracht tot uitdrukking dienen te komen. Zowel 
meisjes als jongens dienen in nette, gepaste kleding te verschijnen. In dit verband zij vermeld, 
dat de meisjes de peutergroep in jurk of rok dienen te bezoeken: het dragen van een broek of 
minikleding is niet toegestaan. Ook wordt van de moeders verwacht dat zij tijdens 
moedermorgens e.d. zich eveneens conform deze gedragsregels kleden. 
 
Door het ondertekenen van dit aanmeldingsformulier verklaart u zich in de praktijk te zullen 
conformeren aan het beleid van het bestuur van de Stichting Reformatorische Peuterspeelzaal 
te Staphorst. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het bestuur. 

 

 

 

 

 

Algemene mededelingen: 
 Nieuwe peuters worden geplaatst nadat zij drie jaar zijn geworden m.u.v. kinderen die 

een medische indicatie hebben. 
 De administratief medewerkster bepaalt, in overleg met de leidster, de definitieve 

plaatsingsdatum. 
 Kinderen met een medisch advies hebben voorrang. 
 De ouderbijdrage bedraagt € 25,- per maand per kind. Dit wordt per maand in rekening 

gebracht gedurende de periode dat uw kind “Spelenderwijs” bezoekt. 
U ontvangt via de peutergroep de factuur en wordt verzocht dit geld z.s.m. over te 
maken. 

 De bijdrage wordt ook tijdens de vakanties in rekening gebracht, m.u.v. de 
zomervakantie. 
 
 

Voor meer informatie verwijzen we u naar de website:  

www.spelenderwijsstaphorst.nl 
 

Spelenderwijs, peuterspeelzaal met de Bijbel 
p.a. Bergerslag 22, 7951 DS Staphorst, 0522-465871, spelenderwijs@wzstaphorst.nl, 

www.spelenderwijsstaphorst.nl 

http://www.spelenderwijsstaphorst.nl/
mailto:spelenderwijs@wzstaphorst.nl


 
 

Algemene gegevens van de toekomstige peuter: 
1.  Achternaam  

2.  Voorna(a)m(en)  

3.  Roepnaam  

4.  Geslacht  

5.  Geboortedatum  

6.  Adres  

7.  Postcode en woonplaats  

8.  Telefoonnummer  

9.  Extra telefoonnummer voor noodgevallen  

10.  Emailadres  

11.  Nationaliteit  

12.  Geboorteplaats  

13.  Geboorteland  

14.  Kerkelijke gezindte  

15.  Naam vader  

16.  Geboortedatum  

17.  Naam moeder  

18.  Geboortedatum  

19.  Is er sprake van één-oudergezin ja/nee 

20.  Naam huisarts  

21.  Naam van eventuele verzorger/voogd  

22.  
Uit hoeveel kinderen bestaat uw gezin?  
Is dit kind de oudste, middelste of jongste? 

aantal:…...... 
oudste/middelste/jongste 

23.  
Zijn er punten in de ontwikkeling en/of 
gezondheid van uw kind die belangrijk zijn 
om te weten? 

ja/nee 
Zo ja, welke? 

24.  Gebruikt uw kind medicijnen? 
ja/nee 
Zo ja, welke? 

25.  
Heeft u voorkeur welke dagdelen uw kind 
naar de peutergroep gaat?  

ja/nee 
Zo ja, welke dagdelen? 

26.  
Algemene opmerkingen die voor de leidster 
van nut kunnen zijn. 

 

 Geeft wel/niet toestemming aan de peutergroep om de gegevens van uw kind door te geven aan de 
toekomstige basisschool.  

 Geeft wel/niet toestemming voor het plaatsen van foto’s van uw kind op de beveiligde website van 
de peutergroep. 

 Geeft wel/niet toestemming om de groepslijst met de NAW-gegevens van uw kind te delen met de 
andere kinderen van de betreffende groep.                               (*doorhalen wat niet van toepassing is.) 

 
 

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

Handtekening vader/verzorger            Handtekening moeder/verzorgsters 

  AANMELDINGSFORMULIER 


