
Aanmeldingsformulier wachtklassen en naschoolse cursussen, enz.  2019-2020 

 
Omcirkel de nummers van de activiteiten, waaraan het genoemde kind wil deelnemen en lever dit formulier 
in bij de leraar uiterlijk op 6 september as. Per kind moet een formulier worden ingevuld!!! Niet één 
formulier gebruiken voor meerdere kinderen. 

 
Naam kind ________________________________________ groep ________________ 
 
 
Naam van oudere broer, zus of poolgenoot: ____________________________ groep ___ 
 
Naam van de oudere leerling, die een naschoolse les volgt: ________________________  groep ____ 
 
Wachtklassen 

De wachtklassen zijn alleen bestemd voor een leerling, die 

 moet wachten op een broer, zus, of poolgenoot die in groep 7 of 8 zit,  

 moet wachten op een broer, zus, of poolgenoot die een naschoolse les (vertellessen, koorrepetities 
of blokfluitrepetities) volgt.   

Op maandag en donderdag is er een wachtklas van 15.00 tot 15.30 uur; alleen op donderdag is er een 
wachtklas tussen de herfst- en oranjevakantie van 15.00 tot 15.45 uur. Plaatsing in een wachtklas is 
kosteloos.  
 
1. Mijn kind wil gebruik maken van de wachtklas op maandag van 15.00 tot 15.30 uur.  

 
Reden: ______________________________________________ 
 

2. Mijn kind wil gebruik maken van de wachtklas op donderdag van 15.00-15.30 of 15.45 uur.  
 
Reden:  _____________________________________________ 
 

Schoolkoor 

3. Mijn kind wil lid worden of blijven van het schoolkoor o.l.v. mevrouw J.C. van Dijk. Dit is kosteloos. De 
repetities vinden plaats op donderdagen van 15.00 tot 15.45 uur. Deelname mogelijk vanaf groep 5. 
Repetitieperiode: tussen de herfst- en de oranjevakantie. Wanneer er meer aanmeldingen dan plaatsen 
zijn, wordt er een wachtlijst opgesteld voor de jongste kinderen. 

 
Schoolorkest 

4. Mijn kind wil lid worden of blijven van het schoolorkest o.l.v. mevrouw M. Pool. Dit is kosteloos. Over de 
dagen en tijd  waarop wordt gerepeteerd, zult u nog nader worden geïnformeerd. 
 

Blokfluiten 

5. Mijn kind zit in groep 5 en wil deelnemen aan de blokfluitles voor gevorderden o.l.v. mevrouw L.G. 
Rijnders-Borst op de donderdagen van 15.00 uur tot 15.45 uur. De lessen zijn kosteloos in de periode 
tussen de herfst- en de oranjevakantie. Wanneer er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen dan wordt er 
geloot en een wachtlijst opgesteld.   

 
Vertellessen  

6. Mijn kind zit in groep 4, 5 of 6 en wil deelnemen aan de vertellessen over verhalen uit het Oude 
Testament (voor groep 4), verhalen uit het Nieuwe Testament (voor groep 5) en de wereldgodsdiensten 
(voor groep 6). De lessen zijn kosteloos en vinden plaats op de donderdagen van 15.00 tot 15.45 uur in 
de periode tussen de herfst- en de krokusvakantie 
 

Schaken 

7. Mijn kind zit in groep 4 of 5 en wil deelnemen aan de schaaklessen o.l.v. mevrouw L.E. de Gruijl. De 
lessen vinden plaats op dinsdag van 15.00 tot 16.00 uur of op woensdag van 12.30 tot 13.30 uur. Alle 
lessen worden gegeven in de periode vanaf eind september tot eind juni. Kosten € 90. Als u via dit 
formulier belangstelling kenbaar maakt, dan ontvangt u een aanmeldformulier. Wanneer er meer 
aanmeldingen zijn dan plaatsen dan wordt er geloot en een wachtlijst opgesteld. Op dinsdag en 
woensdag zijn er geen wachtklassen. 

 
Bij onvoldoende belangstelling gaat een cursus/activiteit niet door. 
 
Naam ouder:     Handtekening ouder: 


