
 KINDERBOEKENFESTIVAL 2014  -  PARAMARIBO 

AANMELDINGSFORMULIER BASIS-SCHOLEN 
Locatie: KKF Beursterrein 

maandag 3 maart  tot en met zaterdag 8 maart 2014 
 

A.u.b. in blokletters invullen 

School:                               

                               

Adres:                               

                               

Plaats:                District:           

Telefoon school:                               

Email school:                               

Naam en voornaam contactpersoon:                      

Telefoon:                               

Email:                               

 

Als u het 1e dagdeel wilt komen geeft u hieronder aan op welke dag en met hoeveel 

leerlingen per klas  (aanmelden tussen 08.00 en 8.30 uur) 

 Leerjaar 

1 

Leerjaar 

2 

Leerjaar 

3 

Leerjaar 

4 

Leerjaar 

5 

Leerjaar 

6 

Leerjaar 

7 

Leerjaar 

8 

ma.3 maart         

di. 4 maart         

wo.5 maart         

do.6 maart         

vr. 7 maart         

 

Als u het 2e dagdeel wilt komen geeft u hieronder aan op welke dag en met hoeveel 

leerlingen per klas  (aanmelden tussen 09.30 en 10.00 uur) 

 Leerjaar 

1 

Leerjaar 

2 

Leerjaar 

3 

Leerjaar 

4 

Leerjaar 

5 

Leerjaar 

6 

Leerjaar 

7 

Leerjaar 

8 

ma.3 maart         

di. 4 maart         

wo.5 maart         

do.6 maart         

vr. 7 maart 
 

 

       

 

................... ...................................................  ................................... 

Datum  Naam en voornaam schoolleider  Handtekening schoolleider 
 
Opmerking: 

De organisatie doet al het mogelijke om aan uw keus tegemoet te komen. Wanneer deze dag/dit 
dagdeel al volgeboekt is, zal in overleg met u, de school op een andere dag/tijd ingedeeld worden.        

* Het aantal scholen dat kan participeren in het ochtendprogramma is echter beperkt. 

We vragen daarom uw begrip als de inschrijvingsperiode eerder wordt stopgezet 
 

De Nationale Stichting Kinderboekenfestival Suriname 

Adres: Dr. Sophie Redmondstraat 172 
Telefoon: 411455 / 477713 / 472072 

Digitaal via  info@kinderboekenfestival.org/ sdgs@sr.net 

 

mailto:info@kinderboekenfestival.org
mailto:sdgs@sr.net


 

SCHOOLBEZOEK KINDERBOEKENFESTIVAL 2014 - PARAMARIBO 
Locatie: KKF Beursterrein  

maandag 3 maart tot en met zaterdag 8 maart 2014 

 
 

1. Bij inlevering van het inschrijfformulier dient u een bewijs van inlevering te 

ontvangen (digitaal binnen drie werkdagen) Wanneer u dit inleverbewijs 
niet kunt overleggen maakt u geen aanspraak op entreekaarten. Wanneer u 

geen inleverbewijs ontvangt, maakt u alstublieft zsm contact met de Nationale 

Stichting Kinderboekenfestival Suriname. 
 

2. U kunt de entreekaarten voor uw school afhalen vanaf maandag 13 januari tot en 

met woensdag 23 januari 2014. *Vanwege organisatorische redenen kunnen wij na  

23 januari 2014 de door u gereserveerde entreekaarten niet meer aan u uitreiken. 
 

3. De vrijwillige bijdrage kunt u afgeven wanneer u de entreekaarten komt afhalen. 
 

4. De organisatie doet al het mogelijke om aan uw keus tegemoet te komen. Wanneer 

deze dag/dit dagdeel al volgeboekt is, zal in overleg met u, de school op een andere 
dag/tijd ingedeeld worden. U kunt u inschrijving inleveren tot uiterlijk 20 

december 2013 op het onderstaande adres of digitaal via: 

info@kinderboekenfestival.org / sdgs@sr.net   *Het aantal scholen dat kan 

participeren in het ochtendprogramma is echter beperkt. We vragen daarom uw 
begrip als de inschrijvingsperiode eerder wordt stopgezet. 
 

5.  Het ochtendprogramma van het Kinderboekenfestival eindigt om 12.00 uur. In de 
middaguren is het Kinderboekenfestival weer geopend van 17.00 tot 20.00 uur. Op 

zaterdag 8 maart is het festival van 09.00 tot 19.00 uur geopend. 
 

6. Elke groep registreert zich bij aankomst op het festivalterrein. Er zijn drie 

registratietafels. De ingang voor de verschillende groepen is als volgt: 

 

Leerjaar één en twee: (OB) ingang aan de dr. H.D. Benjaminstraat 

 

Leerjaar drie, vier en vijf:  (MB) ingang aan de Borretstraat 

 

Leerjaar zes, zeven en acht: (BB) ingang aan de Borretstraat 
 

7. Na registratie bij de ingang ontvangt u: 

 een activiteitenkaart met daarop de activiteiten die de groep in de 

aangegeven volgorde moet bezoeken 

 een plattegrond van het terrein waarop, de door de groep, te bezoeken 
stands in kleur zijn aangegeven. 

 

8.  Naast de 3 activiteiten op de kaart kunt u ook naar de boekenmarkt, de 
boekhandels, de springkussens, het muurschilderen, de poppenkast en andere 

verrassingen. 
 

9.  Lever, voordat u het terrein verlaat, de activiteitenkaart in bij de registratietafel. 
 

10. Deelt u deze informatie met de leerkrachten die de leerlingen begeleiden naar het 
KBF. 

 

                 De Nationale Stichting Kinderboekenfestival Suriname  

        Tel: 411455 / 477713 | E-mail: info@kinderboekenfestival.org / sdgs@sr.net 
 

 

mailto:info@kinderboekenfestival.org
mailto:sdgs@sr.net
mailto:info@kinderboekenfestival.org
mailto:sdgs@sr.net

