
 
 
 

          Inschrijfformulier schooljaar 2022/2023 
 

 
Naam school/PSZ/KDV/BSO: __________________________________________ 
 
Adres:_____________________________________________________________ 
 
Postcode en plaats:__________________________________________________ 
 
Telefoonnummer: ___________________________________________________ 
 
Leerkracht/ contactpersoon: __________________________________________ 
    
e-mail: ____________________________________________________________ 
 
Groep: ________             Aantal leerlingen: _________ 
 

Stuur per groep een apart inschrijfformulier op naar de kinderboerderij. 
 

 
 

 
Onderdeel: 
❑ Vrij bezoek  gratis 
❑ Knuffelhoek  € 16,50 per half uur   half uur/ uur 
❑ Kabouterpad  € 17,50 per klas/ groep 
❑ Les meehelpen dier € 47,50 per klas/ groep  
❑ Speurtochtboekje  € 2,00   per boekje   Aantal: _______ 
❑ Kriebelbeestjesspeurt. € 17,50 per klas/ groep 
❑ Op avontuur  € 8,50 per kind   Aantal: _______ 
❑ Diverse knutsels va € 2,-      Aantal: _______ 
 
Periode (weeknummer(s)) waarin u het bezoek wilt laten plaatsvinden: ________ 
 
Geschikte dagdelen aangeven:  Alleen afwijkende vakantiedagen aangeven: 
 
Maandag           O middag ( 1 april- 1 okt)        
Dinsdag ochtend middag  Herfstvakantie 22 - 30 okt 
Woensdag ochtend middag  kerstvakantie 24 dec -- 8 jan 
Donderdag ochtend middag  voorjaarsvak. 25 – 5 maart 
Vrijdag  ochtend middag           meivak.  29 april – 7 mei 

zomervak. Vanaf 8 juli 
   

 
Afwijkende data: ______________________ 

 
Het is handig om voor uw eigen administratie een kopie te maken van  

de aanvraag en het consumptieformulier. 
 
 
 



Consumptieformulier 2022/2023 
 

       Behorende bij: bezoek kinderboerderij ‘De Goudse Hofsteden’ 
 
 

Naam school/PSZ/KDV/BSO:______________________________________________ 
 
Leerkracht/ contactpersoon: _____________________________________________ 
 
Aantal leerlingen: __________   Tijdstip consumptie: __________ 
 
 

 
Wilt u hieronder invullen welke consumpties u wilt gebruiken tijdens uw bezoek aan de 
kinderboerderij? 
 
❑ Koffie   € 2,20  aantal: _____ 
❑ Thee   € 2,00  aantal: _____ 
❑ Ranja   € 0,75  aantal: _____ 
❑ IJs vanaf   € 0,80  aantal: _____ 
❑ Poffertjes per portie € 2,60   aantal: _____  Tijdstip eten: _____uur 
❑ Pannenkoek   € 4,50  aantal: _____  Tijdstip eten: _____uur 
 
(prijswijzigingen voorbehouden) 
 
Dit formulier samen met het inschrijfformulier vrij bezoek opsturen of mailen naar: 
 
Kinderboerderij ‘De Goudse Hofsteden’ 
Bloemendaalseweg 34a  
2804 AB  Gouda 
sandra@kinderboerderijgouda.nl 
 
 
 

Het is handig om voor uw eigen administratie een kopie te maken van  
de aanvraag en het consumptieformulier. 

 
 
 
 


