
Kinderopvang"Het Speelhuis" 

!  

VAKANTIE OPGAVE JAAR……….. 
Het gaat om de herfst/ voorjaar/ mei / zomer of kerst vakantie (doorhalen wat niet van toepassing is.) 

Voor een goede planning van de kinderen en groepsleiding willen wij van u weten wanneer u  
(eventueel ) met vakantie gaat of dat u kind (eren) wel/ niet op het speelhuis komen. 
Wij vragen u dan ook het formulier in te vullen en aan de leiding getekend terug te geven . 
  
             Vakantie opgave  
Wij , ..........................................................................................( naam+ achternaam)  
maken van het speelhuis op de volgende dagen: !

o Week …. van ma  ……  t/m vrij  …….  wel/ geen gebruik 
o Week …. van ma  ……  t/m vrij  …….  wel/ geen gebruik 
o Week …. van ma  ……  t/m vrij  …….  wel/ geen gebruik 
o Week …. van ma  ……  t/m vrij  …….  wel/ geen gebruik 
o Week …. van ma  ……  t/m vrij  …….  wel/ geen gebruik 
o Week …. van ma  ……  t/m vrij  …….  wel/ geen gebruik 
o Week …. van ma  ……  t/m vrij  …….  wel/ geen gebruik 
o Week …. van ma  ……  t/m vrij  …….  wel/ geen gebruik 

Extra opvang in de vakantie 
o ………..dag  datum    ……………….   wel/ geen gebruik  
o ………..dag  datum    ……………….   wel/ geen gebruik 
o ………..dag  datum    ……………….   wel/ geen gebruik 
o ………..dag  datum    ……………….   wel/ geen gebruik 
o ………..dag  datum    ……………….   wel/ geen gebruik !

*doorhalen wat niet van toepassing is. 
( Het is niet mogelijk dagdelen te ruilen  en / of op te sparen tijdens vakantieperiode) !
Wij, als leiding, gaan uit van de planning die er is opgegeven, om zo zelf ook onze vakanties hierop in te kunnen 
plannen. 
Graag zou ik u erop willen attenderen dat u geen aanspraak meer kunt maken op uw plaats wanneer uw kind 
normaliter komt.  
Zo kan het best voorkomen dat uw vakantie is gewijzigd of niet door gaat, 
waardoor u  toch opvang wilt voor u kind(eren). 
Houdt er dan rekening mee dat het kan voorkomen dat er op dat moment geen plaats meer kan zijn voor uw 
kind(eren) vanwege de kind-rato ( aantal kinderen op 1 leidster) of dat de plaats al is ingevuld door een ander 
kindje voor die periode.  !
Datum:     Handtekening: 
                                                                                  !
Met vriendelijke groeten , 
S. Bruinsma


