
Informatiepakket AZC aanbod peuterschool Doggershoek 

 gemeente Den Helder

Beste ouders, verzorgers, 

Fijn dat u uw kind aan wilt melden voor onze peuterschool.  
Dit is een formulier waarop u gegevens invult over uzelf en uw kind. 

De peuterschool: 
De peuterschool gaat uw kind helpen om de Nederlandse taal aan te leren en spelend voorbereiden op de basisschool. 
Een pedagogisch medewerker die speciaal is opgeleid om kinderen dit te leren gaat uw kind hierbij helpen. 
Uw kind kan komen van 08.30 – tot 12.30 uur. 

Gratis tijdens verblijf in AZC : 
Bij verblijf in AZC is de peuterschool gratis. 
Als u gaat verhuizen dan moet u contact opnemen met uw begeleider vanuit vluchtelingenwerk om de 
peuterschool te betalen. Het is verplicht om dit te doen.   

Dit formulier inleveren: 
U kunt het formulier inleveren bij het consultatiebureau bij het AZC. Het consultatiebureau zal dan het 
document inscannen en e-mailen naar info@kappio.nl.   
Wij laten u weten op welke datum uw kind start.  

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan gerust contact met ons op:  
via telefoon: 0223- 534797 of via email: info@kappio.nl. Ons servicebureau is bereikbaar van 
maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. 

mailto:info@kappio.nl


Informatiepakket AZC aanbod peuterschool Doggershoek 

 gemeente Den Helder

Gegevens kind:  

Achternaam: ……………………………….………………………  Voornaam: …………………………………………… □ jongen  □ meisje  

Burgerservicenummer (indien aanwezig):………………………………Geboortedatum: ………- ………- ……………..… 

Geboorteland: ………………………………………  Huisarts: …………………………………………………………………… 

Inentingen volgens rijksvaccinatieprogramma van de GGD:  JA/ NEE

Gegevens ouder / verzorger 1: □ man  □ vrouw

Achternaam: …………………………………………………………… 

Voornaam: ……………………………………………………………… 

BSN: ………………………………………………………………………. 

Adres: ……………………………………………………………………. 

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

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

Burgerlijke staat:………………………………………………………….. 

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

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

Email: …………………………………………………………………………… 

Geboorteland:……………………………………………………………… 

Gegevens ouder / verzorger 2: □ man  □ vrouw

Achternaam: …………………………………………………………… 

Voornaam: ……………………………………………………………… 

BSN: ………………………………………………………………………. 

Adres: ( indien anders dan ouder1) ……………………………….. 

Postcode: ……………… Woonplaats:……………………………… 

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

Burgerlijke staat:………………………………………………………….. 

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

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

Email: …………………………………………………………………………... 

Geboorteland:……………………………………………………………… 

Ondergetekende verklaart: 

□ Onvoldoende recht op Kinderopvangtoeslag te

hebben;

□ Plaatsing met VVE indicatie

Handtekening: Plaats en datum : 

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

Peuterschool Doggershoek 
Burgemeester Ritmeesterweg 20 
1784 NV Den Helder 

□ Maandagochtend   8.30 – 12.30 uur
□ Dinsdagochtend      8.30 – 12.30 uur
□ Woensdagochtend  8.30 – 12.30 uur
□ Donderdagochtend 8.30 – 12.30 uur




