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             SPEELPLEIN HEIDEVREUGDE                                    INSCHRIJVINGSFORMULIER 2021
Duidelijke (pas) foto van jezelf
             ZUSTERS VAN DON BOSCO
             BERM 8
            3600 GENK                                 GSM zr. Greta: 0477/47 12 99 
             e-mail: gretavanhumbeek@gmail.com

                                                                  
  (ALLES invullen in DUIDELIJKE  drukletters a.u.b.)
NAAM & VOORNAAM : .............................................................................................
ADRES 		: ................................................................... straat , Nr. ..................
POSTNUMMER	: ....................... WOONPLAATS : .....................................................
mijn GSM..................................................GSM van contactpersoon …………..………………
EMAIL: .....................................................................@...................................................................

GEBOORTEPLAATS :............................... GEBOORTEDATUM: ......../......../..........

SCHOOL : ............................................................................................................................................................
STUDIE :  jaar...............................................................richting………………………………………………..
O Ik heb een animatorbrevet (sinds …………. jaartal)
O Ik heb een cursus verdere vorming gevolg op …………………………………
O Ik heb de vormingsdag gevolgd van speelplein Heidevreugde op ……………(datum)
O Ik heb cursus gedaan te ………………………(plaats) van …../…./….tot …./…./….  
    Mijn KAVO-ID is _ _ _ _ _ _ - _ _  

O Ik doe stage in de ……….en ……week en ik voeg hierbij een kopie van mijn cursusattest, stageboekje geef ik af in het begin van het speelplein
Rekeningnummer BE…………………………………………… 
op naam van …………………………......(voor bijdrage cursusgeld/zakgeld)

Kies de week dat je wil komen  en schrijf eronder  met wie en voor welke groep.
week van maandag 5 juli   vrijdag 9 juli
met...................................   voor de groep …………………….
	week van maandag 12 juli   vrijdag 16 juli
met...................................   voor de groep…………………….
week van maandag 19 juli   vrijdag 23 juli

met ……………………… voor de groep…………………….
	week van maandag 26 juli   vrijdag 30 juli
met ……………………… voor de groep…………………….
	week van maandag  2 aug   vrijdag 6 aug

met ……………………… voor de groep…………………….
KIES UIT:
Kleuters van 4 jaar
Kleuters van 5 jaar
         kleuters van 6 jaar  
         1° leerjaar            
         2° leerjaar                  
         3° leerjaar 
Jongens 4° leerjaar
Jongens 5° leerjaar
Jongens 6° leerjaar
Meisjes 4° leerjaar
Meisjes 5° leerjaar
Meisjes 6° leerjaar
Tieners (vanaf 5 sec)          

           Ik kom naar de  vrijdag 2 juli 13u-18u: KLAARMAKEN SPEELPLEIN + rondgang, programma klaarmaken jaO  nee O
Er mogen foto’s van mij gepubliceerd worden   jaO  neeO  (zeker aanduiden)
Ik ben akkoord met de privacyverklaring van het speelplein  jaO  neeO  
JE BENT PAS INGESCHREVEN ALS JE OOK DE ACHTERKANT GELEZEN EN GETEKEND HEBT!


JE INZETTEN VOOR KINDEREN OP EEN SPEELPLEIN DOE JE VRIJWILLIG…..
Je wordt dus niet betaald, er is wel een kleine onkostenvergoeding. 
Je kan er vanbinnen wel rijker door worden…
Rijker aan ervaring, rijker aan gelukkige momenten en herinneringen binnen in je,
Rijker aan vriendschappen met andere jongeren en kinderen…
Daarvoor danken we je.
Als je dit engagement op je neemt, moet je het met volle hart en met alles erop en eraan doen.  
AFSPRAKEN                    
Jou adresgegevens en KAVOnr zullen alleen gebruikt worden voor wettelijke verplichtingen zoals in het dossier om subsidies te vragen aan de stad. (geen telefoon of andere gegevens).
Geen foto’s van kinderen maken of online posten
Je bent aanwezig op het plein om 8u30, met een voorbereid programma voor die dag.
Als je ziek bent verwittig je tussen 8u30 en vóór 9u , zodat we op tijd naar oplossingen kunnen zoeken.  (0477/47 12 99)
Als je je inschrijft voor een bepaalde week, kom je de hele week, indien er echt iets is: doktersbezoek of rijbewijs, …dan moet je zelf voor een vervang(st)er zorgen, en kom je dit op voorhand ook melden aan zr. Greta én je hoofdmoni.
Je bent elk moment van het vrij spel op je verantwoordelijke plaats , en je ruilt niet van plaats. (Indien er een serieus probleem is (vb allergisch voor konijnen) kom je dit op voorhand melden.
Je verzorgt je taal en houding naar kinderen toe, beleefd en ondubbelzinnig.
Je doet ’s avonds je avondjob goed , je laat je lokaal proper achter, je komt daarna naar de bezinning, en dan naar de evaluatie die kan uitlopen tot 19u want we maken dan ook ons programma onderleiding van de hoofdmoni.  Je kan dus zeker niet vroeger doorgaan.
Elke week is er een vormingsavond op maandag wie die week plein heeft is verplicht hieraan deel te nemen. Iedereen kan gratis  blijven eten om 19u. Wie toch niet kan en niet verwittigd voor vrijdag ervoor, zal 2€ moeten inleveren.
En om 20u begint dan de vormingsavond die tot 22u kan lopen.
Wie die week geen plein heeft is evengoed welkom op de vormingsavond.
Op vrijdag hebben we dan onze ontspanningsavond,  speciaal voor jullie in elkaar gestoken. Dus ook deze avond is verplicht als je die week plein hebt, de andere weken ben je ook welkom. Deze begint om 20u en eindigt om 22u.
Op woensdag ben je van 20u tot 22u welkom om een doordeweekse plezante avond.Je kan thuis gaan eten of ergens een frietjes uithalen. 
Je zal hebt recht op 2 gratis consumptie per dag : of drankje of ijsje. 
We hopen volop op je te kunnen rekenen deze zomer.

Ik (naam)………………………………………………………… teken voor akkoord. 

Handtekening: ………………………………………………………………….

