Toestemmingen voor Maati Kinderopvang
Voor- en Achternaam Kind:_____________________________________________________
Geboortedatum:______________________________________________________________

Mijn kind mag wel / niet ingebakerd worden (het kind wordt uitsluitend op de rug te slapen gelegd), onder
verantwoording van de vraagouder.
Mijn kind mag wel / niet op de buik slapen, onder verantwoording van de vraagouder.

Mijn kind mag in de winter / herfst / lente / zomer / niet buiten slapen in het Lutje Potje.
Mijn kind mag gefotografeerd/gefilmd worden door de gastouder voor:
0 groepsgebruik (ook te zien door andere vraagouders bij Maati)
0 reclamedoeleinde (op de website of flyer van Maati, altijd eerst in overleg)
0 mijn kind mag niet gefotografeerd/gefilmd worden

Mijn kind wordt wel door de babycams vanuit veiligheidsoverwegingen gefilmd.

Ik ga ermee akkoord dat er bij Maati Kinderopvang stagiaires stage lopen. Zij zijn NOOIT alleen met de kinderen en
doen handelingen altijd onder toezicht van de gastouder.
Mijn kind mag door de gastouder wel / niet vervoerd worden met de auto / fiets.

In de opvang worden normaal gesproken geen sieraden gedragen. Indien u wenst dat dit wel gebeurd bij uw kind,
dient u een extra handtekening te zetten achter de volgende tekst:

Bij deze verklaren wij dat wij graag willen dat onze zoon/dochter zijn/haar sieraden de hele dag draagt, ook tijdens het
slapen (doorhalen als het wel bij wakkere uren mag en niet bij slaapuren). Het dragen van deze sieraden bij de
gastouder geschiedt onder verantwoordelijkheid van de vraagouders. De gastouder en het gastouderbureau
aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele consequenties die zich voordoen door het dragen van deze
sieraden.
Handtekening:
Mijn kind…
Mag:

Buiten
Op het stukje op de galerij naast het huis
Op de rotonde
Naar het speeltuintje in de straat
Naar grote speeltuin Kindervreugd
Zelf naar school
Zelf uit school

Alleen

Met andere
kinderen

Vanaf (datum):

Bij andere kinderen (binnen)spelen:
Te weten bij:
Naam kind:__________________________________________________________________
Naam ouders:________________________________________________________________
Adres:______________________________________________________________________
Telefoonnummer:_____________________________________________________________
Naam kind:__________________________________________________________________
Naam ouders:________________________________________________________________
Adres:______________________________________________________________________
Telefoonnummer:_____________________________________________________________
Datum, naam en handtekening ouder:

