
Beste ouders/verzorgers, 

Discovery Bay Dutch Institute is al 27 jaar actief in DB met taal- en cultuuronderwijs, ten behoeve van groep 1 t/m 
8, op maandagen van 16.30 tot 18.30.  
In 2018 heeft DBDI een Nederlandstalige peuterspeelzaal opgezet. Deze peuterlessen vinden één keer per week 
plaats op dinsdagmorgen van 09:30 am tot 11:30 am. Deelname aan de peuterspeelzaal is mogelijk vanaf de 
leeftijd van 2 jaar. 

Het doel van de peuterspeelzaal is om door middel van spel, zang en creatieve bezigheden al in een vroeg stadium 
de ontwikkeling van de Nederlandse taal te stimuleren. Twee vaste medewerkers zullen de leerlingen in een 
huiselijke omgeving begeleiden waarbij we thematisch werken met een gestructureerd lesplan volgens de 
lesmethode “Puk & Ko” met steeds wisselende activiteiten. Voorbeelden van thema’s die aan bod komen zijn: 
Moederdag, Sinterklaas, paaseitjes zoeken in de tuin, voorlezen met Kinderboekenweek of lekker dansen met een 
oranje hoed omdat de Koning jarig is.  

Het schoolgeld voor schooljaar 2019 - 2020 is vastgesteld op 7200 HK$ per leerling. Dit bedrag kan, indien 
gewenst, in twee termijnen betaald worden. Als uw kind later in het schooljaar start zal het schoolgeld naar rato 
vastgesteld worden. Restitutie van het schoolgeld bij vroegtijdig verlaten van de school is niet mogelijk. 

De leerlingen mogen vanaf 09.30 am gebracht worden op block 2 flat 1B Siena Two Discovery Bay en ouders zullen 
uiterlijk om 09:45 am uitgezwaaid worden.  
In verband met de privacy van de huiselijke locatie, vragen we u en/of uw hulp niet eerder te komen dan 09:30 am.  

Wilt u ervoor zorgen dat uw kind een tas met een gelabelde drinkbeker, luiers en luierdoekjes (indien nodig), een 
extra setje kleren en een hoed voor als hij/zij buiten speelt, meeneemt.  
DBDI verzorgt tijdens de les een snack in de vorm van een koekje of fruit.  

Mocht uw kind willen trakteren in verband met een verjaardag laat het de juf dan tijdig weten.  

De peuterspeelzaal volgt de onderwijskalender van DBDI die in augustus wordt vastgesteld. Normaliter zullen er 
rond de 36 lessen per jaar zijn. 

Verloop van de ochtend: 
09:30 am – 09:45 am inloop kwartier  
09:45 am – 11:15 am les  
11:15 am – 11:30 am ophalen  

Voor vragen of voor het meedraaien van een proefles kunt u contact opnemen met infoDBDI@gmail.com of  
Juf Debbie +852 5977 5650.  

Voor het inschrijven voor schooljaar 2019 - 2020 kunt u onderstaand formulier invullen en digitaal 
aanleveren op infoDBDI@gmail.com of per hardcopy toe te sturen naar 17 Seabee Lane, Discovery Bay. 
Gaarne een kopie van het paspoort van uw kind toevoegen. 

Vriendelijke groet,  

Bestuur DBDI 

*** Het minimale aantal leerlingen is 5. Mochten we, vóór 15 aug 2019, niet voldoende inschrijvingen hebben zullen we komend 
schooljaar geen peuterspeelzaal organiseren. 
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Inschrijfformulier DBDI-peuterspeelzaal  

Gegevens leerling 

Achternaam:  

Voorna(a)m(en):  

Roepnaam:  

Geboortedatum:  

Geboorteplaats:  

Adres:  

E-mailadres:  

Geboorteland:  

GSM vader:  

GSM moeder:  

Naam / GSM helper: 

In geval van nood bellen (naam en nummer):  

Nationaliteit leerling:  

Gelieve een kopie van het paspoort van uw kind toe te voegen. 

Gegevens betreffende het gezin  

Volledige naam moeder:  

Spreektaal met de vader:  

Volledige naam moeder:  

Spreektaal met de moeder:  

Beroep vader:  

Beroep moeder:  

Gezinssamenstelling: 

Datum aanmelding:  



Gewenste datum 1e schooldag:  

Bijzonderheden ten aanzien van de gezondheid van de leerling:  

 
Bijzonderheden ten aanzien van het gedrag van de leerling:  
 
 
Overige bijzonderheden:  
 
 
De leerling volgt tevens onderwijs op: 
 
Toezeggingen  

Middels ondertekening van dit formulier zegt u toe uw kind in te schrijven bij de peutergroep van DBDI. Wij maken u 
erop attent dat u een hiervoor een ouderbijdrage verschuldigd bent. In de eerste termijn van het schooljaar ontvangt u 
hiervoor een factuur. Restitutie van het schoolgeld bij het vroegtijdig verlaten van de school is niet mogelijk. 

Gebruik van foto’s in school publicaties en op de school website  

Het komt regelmatig voor dat wij als school foto’s gebruiken in algemene school publicaties zoals nieuwsbrieven en 
de schoolgids. Ook kunnen wij op onze website foto’s plaatsen van school gerelateerde activiteiten zoals 
bijvoorbeeld cultuurdagen.  

Graag zouden wij willen weten of wij ook foto’s mogen plaatsen waarop uw kind staat afgebeeld. Hieronder kunt u 
aangeven of u hiervoor wel of geen toestemming geeft.  

Algemene schoolpublicaties 

JA  ik geef toestemming om foto’s van mijn kind te publiceren in algemene school publicaties.  

NEE  ik geef geen toestemming om foto’s van mijn kind te publiceren in algemene school publicaties.  

Website Discovery Bay Dutch Institute 

JA  ik geef toestemming om foto’s van mijn kind te publiceren op de website van de school.  

NEE  ik geef geen toestemming om foto’s van mijn kind te publiceren op de website van de school. 

 

Datum:  

Handtekening ouder/verzorger: 

 

 

Heeft u interesse om te helpen binnen de Nederlandse school?  

Laat het ons weten! Naast functies binnen het bestuur en het schoolteam zijn we mogelijk op zoek naar vrijwilligers die zich 
willen inzetten in ondersteunende taken op cultuur-, digitaal- of bibliotheek vlak.  


