Inschrijfformulier naschoolse activiteiten
2e blok schooljaar 2019-2020
naam leerling
groep en locatie
naam leerkracht
telefoonnummer ouder
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Pluto en zo
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VLW
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donderdag
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3x3 Basketbal

donderdag

HW

Programmeren

vrijdag

HW

Djembé

aanmelden

handtekening ouder

Inschrijfformulier naschoolse activiteiten

De Na Schoolse Activiteiten (NSA) op de Frankendael worden twee keer per schooljaar
georganiseerd.
Voor alle workshops zijn wij verplicht (door regelgeving van het Stadsdeel) een eigen bijdrage
van € 20,00 te vragen. Dit kunt u contant betalen bij Nel op kantoor of overmaken op IBAN:
NL53INGB0005029098, basisschool Frankendael/kampen.
Graag de naam van uw kind, de groep en locatie vermelden en de naam van de workshop.
Enkele spelregels:
• Je mag op beide locaties inschrijven, maar ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het halen
en brengen van de kinderen naar een locatie.
• De aanvangstijd is voor iedere workshop 14:15 uur, zodat je de tijd hebt om naar een andere
locatie te gaan.
• Ouders mogen pas aan het eind van een workshop de school in om hun kind te halen. Dit
vanwege de rust in school, maar ook omdat in de hal ook workshops plaats vinden.
• Inschrijven kan alleen via het inschrijfformulier. Dit krijg je bij dit boekje, of kun je
downloaden via de Website. Gebruik daarvoor de QR code aan de voorkant van het boekje.
• Geef je inschrijfformulier af bij juf Nel of mail het naar:
administratie.frankendael@amosonderwijs.nl
• Uiterlijk woensdag 4 maart 2020 moet het formulier bij ons binnen zijn. Daarna kan er niet
meer worden deelgenomen!
• De workshops starten alleen bij voldoende aanmeldingen, schrijf dus op tijd in! Bij teveel
aanmeldingen voor een workshop gaan we loten.
• Je aanmelding is pas zeker na ontvangst van de bevestigingsbrief. Pas dan kan ook de
betaling gedaan worden.
• Deelname is pas gegarandeerd als de betaling binnen is op de dag dat de eerste activiteit
plaats vindt en er ook geen betalingen openstaan van een vorige periode.
• Dus … geen betaling = geen deelname.
We wensen de kinderen weer heel veel plezier tijdens de NSA.
Namens het team van de Frankendaelschool
Juf Nel en meester Peter

