Ben je nieuwsgierig en weet je dat leren leuk kan zijn?
Ga dan met ons op stap, ontmoet mensen en leer veel
over hun mooie beroepen. Ontmoet de burgemeester,
neem een kijkje in het stadhuis, bezoek de brandweer,
leer van alles over geld, praat met een echte advocaat,
ervaar het werk als laborant of ontdek hoe een krant
wordt gemaakt. Er is elk jaar plaats voor 14 leerlingen
van groep 7 en wij selecteren wie mee kan doen.
Kun je iedere zondag van 9.45 - 14.00 uur, drie jaar
lang, tot halverwege de brugklas? Meld je dan aan
en laat dit thuis invullen door je ouders of verzorgers!

Voornaam en achternaam leerling

Geboortedatum

Adres ouders/verzorgers

Postcode en plaats

Telefoon ouders/verzorgers/leerling

Eventueel extra telefoonnummer in geval van nood

E-mailadres ouders/verzorgers

Eventuele bijzonderheden

Naam basisschool

Meisje

Jongen

groep

Naam onderwijzer(es)

E-mailadres onderwijzer(es)

Ik wil graag meedoen aan de KinderUniversiteit Haarlem, omdat (Invullen door leerling)

Vertel iets over jezelf: hoe jij jezelf ziet of hoe anderen je zien, wat je hobby is, over je familie, waar je vandaan komt (Invullen door leerling)
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Hoe aanmelden?
1 Dit formulier ingevuld en ondertekend
inleveren bij de leerkracht van uw kind.
2 Of stuur in een envelop naar
KinderUniversiteit Haarlem, Postbus 164,
2000 AD Haarlem. 3 Of scan en mail
naar info@kinderuniversiteithaarlem.nl

ik wil graag dat mijn kind deelneemt aan de KinderUniversiteit Haarlem, omdat (Invullen door ouders/verzorgers)

Heeft uw kind een allergie?

ja

nee

Gebruikt uw kind medicijnen?

Indien ja, welke?

ja

nee

Indien ja, welke?

Bent u WA-verzekerd en bij welke verzekeringsmaatschappij?

Ruimte voor extra informatie

Bij aanname maken wij tijdens de lessen foto-/filmopnames voor onze eigen publiciteit. Vanzelfsprekend gaan wij hier zorgvuldig mee om.
Wij vragen u hiervoor uw goedkeuring. Goedkeuring

ja

nee

Uw kind wil drie schooljaren lang iedere zondag mee doen aan de KinderUniversiteit
Haarlem. Net als op school is er opkomstplicht en de verplichting tot afmelding bij
afwezigheid. Een leerling mag maximaal drie keer in het schooljaar met een geldige
reden afmelden. Deelname kost geen geld. Alleen als uw kind eerder wil of moet
stoppen kost het u eenmalig 100 euro. Met uw handtekening geeft u toestemming
voor deelname. Nadat alle inschrijvingen zijn ontvangen selecteren wij 14 leerlingen die dit schooljaar kunnen starten. U ontvangt van ons bericht.

Handtekening ouder/verzorger
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Naam ouder/verzorger

datum

