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Inschrijfformulier 

Speelplein ‘t Speelakkertje 
 

 

Algemene gegevens 

Voornaam:  

Naam:  

Geboortedatum:  

Voornaam ouder/voogd:  

Achternaam ouder/voogd:  

Straat:  

Huisnummer:  

Postcode en gemeente:  

Telefoonnummer:  

E-mailadres:  

Naam en telefoonnummer van een 
tweede contactpersoon die we kunnen 
contacteren indien nodig: 

 

Behoort uw kind tot een risicogroep of 
heeft het een chronische aandoening? 

Ja / neen 

Indien ja, heeft uw kind toestemming 
van de arts of ouder?  

Ja / neen 
(toestemming is nodig om te kunnen deelnemen aan de 
werking) 
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Inschrijving 

Inschrijven voor bubbel ⃝ Groen (kinderen geboren tussen 2015 en 2018) 

⃝ Blauw (kinderen geboren tussen 2011 en 2014) 
⃝ Wit (kinderen geboren tussen 2007 en 2010) 

Week 1: 7 –9 juli ⃝ Woensdag 7 juli 
⃝ Donderdag 8 juli 
⃝ Vrijdag 9 juli 

Week 2: 12 – 16 juli ⃝ Maandag 12 juli 
⃝ Dinsdag 13 juli 
⃝ Woensdag 14 juli 
⃝ Donderdag 15 juli 
⃝ Vrijdag 16 juli 

Week 3: 19 – 23 juli ⃝ Maandag 19 juli 
⃝ Dinsdag 20 juli 
⃝ Woensdag 21 juli 
⃝ Donderdag 22 juli 
⃝ Vrijdag 23 juli 

Week 4: 26 – 30 juli ⃝ Maandag 26 juli 

⃝ Dinsdag 27 juli 
⃝ Woensdag 28 juli 

⃝ Donderdag 29 juli 
⃝ Vrijdag 30 juli 

Week 5: 2 – 6 augustus ⃝ Maandag 2 augustus 
⃝ Dinsdag 3 augustus 
⃝ Woensdag 4 augustus 
⃝ Donderdag 5 augustus 
⃝ Vrijdag 6 augustus 

Week 6: 9 – 13 augustus ⃝ Maandag 9 augustus 
⃝ Dinsdag 10 augustus 
⃝ Woensdag 11 augustus 
⃝ Donderdag 12 augustus 

⃝ Vrijdag 13 augustus 
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Medische fiche 

Zijn er specifieke opmerkingen rond 
voeding?  
(lactose intolerant, vegetarisch, halal, gluten, 
allergieën, ...) 

 
 
 
 

Extra medische info? 
Heeft je kind bepaalde allergieën, draagt je kind 
een bril of hoorapparaat, medicatie die je kind 
dient te nemen,… 

 
 

 
 

 
Zijn er andere zaken die we moeten 

weten?  
(gedragsproblemen, hoe reageren als je kind 
boos wordt, heeft je kind nood aan extra 
structuur…) 

 

 
 

 

Duid aan waar je ons als ouder/voogd 
toestemming voor geeft indien er een 

snelle reactie nodig is. 

⃝ Rechtstreeks contact opnemen met de 
huisarts van mijn kind 

Huisarts:   
 
⃝ Mijn kind 1 dosis paracetamol toedienen in 
geval van pijn of koorts 
 
⃝ Geen toestemming 
 
 

 

Extra info 

Ik geef toestemming om foto’s en beeldmateriaal van 
mijn kind te maken en gebruiken 
De werking maakt op het speelplein foto’s en filmpjes als 
herinnering. We bewaren ze en gebruiken ze met respect ook in 

onze communicatie en als promomateriaal. 
Om dat te mogen doen heeft de speelpleinwerking, volgens de 
privacywet, uw toestemming nodig. 

Ja / nee 
 
 
 

Ik geef toestemming om mijn gegevens te gebruiken om 
in de toekomst info over de speelpleinwerking te 
ontvangen 

Ja / nee 

 

Door deze fiche in te vullen erken je als ouder / voogd ook je verantwoordelijkheid om ervoor te 

zorgen dat COVID19 geen kansen krijgt. Je respecteert de deelnamevoorwaarden, de afspraken rond 

bubbels en de afspraken als een kind ziek wordt tijdens het aanbod.  


