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Naam:    Familienaam – en voornaam kind      

Geboortedatum: geboortedatum kind  

Adres:    Adres + nummer en postcode + gemeente 

Tel. thuis:   Telefoonnummer. 

Email:   E-mailadres 

Noodnummer:  Contactpersoon + telefoonnummer noodgeval 

  Zomervakantie 2021 

 
☐ Donderdag   01/07/21 van uur brengen  u tot uur ophalen u   

Middagmaal «Kies een item.»  Vieruurtje (16u)  «Kies een item.» 

☐ Vrijdag  02/07/21 van uur brengen  u tot uur ophalen u   

Middagmaal «Kies een item.»  Vieruurtje (16u)  «Kies een item.» 

 

☐ Maandag  05/07/20 van uur brengen  u tot uur ophalen u   

Middagmaal «Kies een item.»  Vieruurtje (16u)  «Kies een item.» 

☐ Dinsdag   06/07/21 van uur brengen  u tot uur ophalen u   

Middagmaal «Kies een item.»  Vieruurtje (16u)  «Kies een item.» 

☐ Woensdag  07/07/21 van uur brengen  u tot uur ophalen u   

Middagmaal «Kies een item.»  Vieruurtje (16u)  «Kies een item.» 

☐ Donderdag   08/07/21  van uur brengen  u tot uur ophalen u   

Middagmaal «Kies een item.»  Vieruurtje (16u)  «Kies een item.» 

☐ Vrijdag  09/07/21 van uur brengen  u tot uur ophalen u   

Middagmaal «Kies een item.»  Vieruurtje (16u)  «Kies een item.» 
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☐ Maandag   12/07/21 van uur brengen  u tot uur ophalen u   

Middagmaal «Kies een item.»  Vieruurtje (16u)  «Kies een item.» 

☐ Dinsdag  13/07/21 van uur brengen  u tot uur ophalen u   

Middagmaal «Kies een item.»  Vieruurtje (16u)  «Kies een item.» 

☐ Woensdag   14/07/21 van uur brengen  u tot uur ophalen u   

Middagmaal «Kies een item.»  Vieruurtje (16u)  «Kies een item.» 

☐ Donderdag  15/07/21 van uur brengen  u tot uur ophalen u   

Middagmaal «Kies een item.»  Vieruurtje (16u)  «Kies een item.» 

☐ Vrijdag  16/07/21 van uur brengen  u tot uur ophalen u   

Middagmaal «Kies een item.»  Vieruurtje (16u)  «Kies een item.» 

 

☐ Maandag   19/07/21 van uur brengen  u tot uur ophalen u   

Middagmaal «Kies een item.»  Vieruurtje (16u)  «Kies een item.» 

☐ Dinsdag   20/07/21 van uur brengen  u tot uur ophalen u   

Middagmaal «Kies een item.»  Vieruurtje (16u)  «Kies een item.» 

 

☐ Maandag   16/08/21 van uur brengen  u tot uur ophalen u   

Middagmaal «Kies een item.»  Vieruurtje (16u)  «Kies een item.» 

☐ Dinsdag   17/08/21 van uur brengen  u tot uur ophalen u   

Middagmaal «Kies een item.»  Vieruurtje (16u)  «Kies een item.» 

☐ Woensdag  18/08/21 van uur brengen  u tot uur ophalen u   

Middagmaal «Kies een item.»  Vieruurtje (16u)  «Kies een item.» 

☐ Donderdag  19/08/21 van uur brengen  u tot uur ophalen u   

Middagmaal «Kies een item.»  Vieruurtje (16u)  «Kies een item.» 

☐ Vrijdag  20/08/21 van uur brengen  u tot uur ophalen u   

Middagmaal «Kies een item.»  Vieruurtje (16u)  «Kies een item.» 
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☐ Maandag  23/08/21 van uur brengen  u tot uur ophalen u   

Middagmaal «Kies een item.»  Vieruurtje (16u)  «Kies een item.» 

☐ Dinsdag   24/08/21 van uur brengen  u tot uur ophalen u   

Middagmaal «Kies een item.»  Vieruurtje (16u)  «Kies een item.» 

☐ Woensdag  25/08/21 van uur brengen  u tot uur ophalen u   

Middagmaal «Kies een item.»  Vieruurtje (16u)  «Kies een item.» 

☐ Donderdag  26/08/21 van uur brengen  u tot uur ophalen u   

Middagmaal «Kies een item.»  Vieruurtje (16u)  «Kies een item.» 

☐ Vrijdag  27/08/21 van uur brengen  u tot uur ophalen u   

Middagmaal «Kies een item.»  Vieruurtje (16u)  «Kies een item.» 

 

☐ Maandag  30/08/21 van uur brengen  u tot uur ophalen u   

Middagmaal «Kies een item.»  Vieruurtje (16u)  «Kies een item.» 

☐ Dinsdag   31/08/21 van uur brengen  u tot uur ophalen u   

Middagmaal «Kies een item.»  Vieruurtje (16u)  «Kies een item.» 

 

 
 
Bijkomende opmerkingen of vragen specifiek voor deze vakantie: Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
 
 
Datum en naam ouders      
 
Klik hier als u tekst wilt invoeren. 


