
 

Inschrijfformulier jaaraanbod Voorschools aanbod 2018 – 2019 
  
De aanmeldingen ontvangen we graag voor de zomervakantie. Wij ontvangen uw 
aanmelding bij voorkeur per e-mail. Bij aanvragen die later binnenkomen, kunnen we niet 
meer altijd rekening houden met uw voorkeuren. Vroeg insturen vergroot de kans dat we 
tegenmoet kunnen komen aan uw wensen. 
Dit inschrijfformulier van 2 pagina’s in zijn geheel terugsturen naar de leesconsulent in uw 
gemeente. 
 
Voor Bodegraven - Reeuwijk 
De Bibliotheek de Groene Venen 
t.a.v.  Anne Verhagen  
Julianastraat 2, 2411 CV Bodegraven 
of per e-mail:  averhagen@bibliotheekdegroenevenen.nl   
 
 
Voor Waddinxveen  
De Bibliotheek de Groene Venen 
t.a.v.  Anne Verhagen  
Cultuurhuys De Kroon, Gouweplein 1, 2741 MW Waddinxveen 
of per e-mail: averhagen@bibliotheekdegroenevenen.nl   
 
 
Voor Zuidplas  
De Bibliotheek de Groene Venen 
 t.a.v. Alice Hoogerbrugge 
Swanla, Burg. Klinkhamerweg 84d, 2761 BJ Zevenhuizen 
Of per e-mail: ahoogerbrugge@bibliotheekdegroenevenen.nl  
 
Kijk voor de algemene voorwaarden op www.bibliotheekdegroenevenen.nl. 
 

mailto:averhagen@bibliotheekdegroenevenen.nl
mailto:averhagen@bibliotheekdegroenevenen.nl
mailto:ahoogerbrugge@bibliotheekdegroenevenen.nl
http://www.bibliotheekdegroenevenen.nl./


Gegevens peutergroep/ kinderdagverblijf en contactpersoon 

Instelling    
  Adres  
  Telefoon  
  Manager   
  Email  
  Contactpersoon   
  Email   
  Werkdagen 
contactpersoon        maandag          dinsdag         woensdag             donderdag         vrijdag 

 

Openingstijden   

Maandag   
  Dinsdag  
  Woensdag   
  Donderdag   
  Vrijdag   

 

Themakisten  

Maand  Titel 

   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



Op dit formulier kunt u de programma’s van uw keuze aankruisen. Aanvragen gaan 
op volgorde van binnenkomst. Wellicht kan uw aanvraag niet in de door u 
aangegeven maand gehonoreerd worden. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.  
 
 

BASISPAKKET Voorkeurs periode 
Nationale Voorleesdagen: programma rond een bekroond 
prentenboek 

januari / februari 

Nationale Voorleesdagen: voorleesontbijt 23 januari 

BoekStart samen-lees-kist  

Ssst! De tijger slaapt  

Lichaamsverzorging   

Kikker   

Klein wit visje wordt groot  

Adviesgesprek Boekstart in de kinderopvang  
  
PLUSPAKKET  
BoekToer  Bladzijde 65 van deze 

brochure 
BoekToertje Bladzijde 65 van deze 

brochure 
Lezing “het belang van voorlezen”  
Lezing “eigen thema”  
Lezing “digitaal op reis met uw peuter”  
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