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Roelofarendsveen, januari 2015 
 

 
Geachte ouder(s) / verzorger(s), 
 
 
U overweegt uw kind bij de R.K.B.S. de Kiem aan te melden.  
Onze school valt onder het bevoegd gezag van de Stichting Samenwerkende Basisscholen Alkemade 
(SSBA). 
 
Wij willen u middels dit bijgevoegd pakket informatie geven over onze school. 
Deze informatie bestaat uit de volgende formulieren: 
 

 aanmeldingsformulier voor R.K.B.S. de Kiem; 

 bereikbaarheid ouders/verzorgers; 

 toestemmingsverklaring; 

 document medicijnverstrekking en medisch handelen op scholen van de SSBA 

 informatie over de ouderraad; 

 automatische afschrijving van de ouderbijdrage; 

 aanmelding voor het overblijven; 

 de Jaargids, welke elk jaar vervangen gaat worden.  
 
Met betrekking tot het aanmeldingsformulieren vragen wij u vriendelijk doch dringend om namen en 
andere gegevens van uw kinderen precies zo in te vullen als in het bevolkingsregister vermeld staat.  
 
Tevens verzoeken wij u een kopie van het officiële document van de belastingdienst, waar het 
sofinummer van uw kinderen op staat vermeld, bij te voegen. 
Een kopie van een eigen identiteitskaart, een eigen paspoort van uw kind of een uittreksel uit het 
bevolkingsregister waar het sofinummer van uw kind op vermeld staat, mag ook.  
 
Als wij uw aanmeldingsformulier hebben ontvangen, krijgt u van ons via de mail een vragenlijst 
toegestuurd. Op dit formulier staan vragen, die voor ons van belang zijn, om zo goed mogelijk met uw 
kind aan het werk te kunnen gaan. Wij verzoeken u deze vragenlijst digitaal in te vullen en binnen een 
maand via de mail naar ons terug te laten komen. Voordat uw kind daadwerkelijk gaat starten op school 
en enkele weken na de start, zal de vragenlijst met u geactualiseerd worden. 
 
Wij willen u de gelegenheid geven om de informatie door te lezen. Wilt u, wanneer u uw keuze heeft 
gemaakt, de formulieren aan ons retourneren? Voor een goede organisatie van de school is het van  
belang, dat wij de aanmelding zo vroeg mogelijk en als het kan, een jaar voordat uw kind op De Kiem 
begint, op school ontvangen. U krijgt binnen vier weken een bevestiging van de school, dat uw kind bij ons 
is ingeschreven. 
 
 
Heeft u nog vragen dan kunt u altijd contact opnemen met Marjan Lauwers (marjanlauwers@ssba.net/ 
administratie) of ondergetekende. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Marjan de Lange  
Directeur de Kiem 
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