
 
 

 

Handleiding  
 

 
Inschrijving 

SCHOOLBEZOEK KINDERBOEKENFESTIVAL 2015   

PARAMARIBO  
maandag 23 maart t/m zaterdag 28 maart 2015 

Locatie: KKF Beursterrein  
 

www.kinderboekenfestival.org 

 
 
 

1. Hieronder treft u een inschrijfformulier aan waarmee u uw school kunt registeren voor een 

bezoek aan Kinderboekenfestival 2015 Paramaribo. 
 

2. U kunt uw inschrijving leveren / inzenden tot uiterlijk 9 januari 2015 op het 
onderstaande adres of digitaal via: info@kinderboekenfestival.org /  
                                                                                        info@stichtingprojekten.com 

 
3. Bij afgifte/inzending van het inschrijfformulier ontvangt u een bewijs van inlevering (digitaal 

binnen drie werkdagen). Met dit bewijs maakt u aanspraak op entreekaarten. Indien u 
geen inleverbewijs ontvangt, maakt u alstublieft zsm contact met de Nationale Stichting 

Kinderboekenfestival Suriname. 
  

4. U kunt de entreekaarten voor uw school afhalen vanaf maandag 12 januari tot en met vrijdag 

23 januari 2015 of tussen maandag 2 februari en vrijdag 13 februari 2015. Na deze periode 
zijn uw kaarten mogelijk niet meer beschikbaar. 

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

de door u gekozen dag/dagdeel al volgeboekt is, zal in overleg met u, de school op 

een andere dag/tijd ingedeeld worden.  
 

6. Het aantal scholen dat kan participeren in het ochtendprogramma is beperkt. 
     We vragen daarom uw begrip als de inschrijvingsperiode eerder wordt stopgezet. 
 

7. Wij vragen geen entree maar een vrijwillige bijdrage. U mag dit afgeven wanneer u de 
entreekaarten komt afhalen. 

 
 

 

De Nationale Stichting Kinderboekenfestival Suriname 
Adres: Dr. Sophie Redmondstraat 172 

Telefoon: 411455 / 477713 
Digitaal via:  info@kinderboekenfestival.org 

                    info@stichtingprojekten.com 
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KINDERBOEKENFESTIVAL 2015  -  PARAMARIBO 

maandag 23 maart t/m zaterdag 28 maart 2015 

AANMELDINGSFORMULIER BASIS-SCHOLEN 
Locatie: KKF Beursterrein 

                      
 

Naam school 

Adres 

Plaats  District 

Telefoon E-mail 

Volledige naam contactpersoon 

Telefoon  E-mail 

 

 
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.23 maart         

di. 24 maart         

wo.25 maart         

do.26 maart         

vr. 27 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.23 maart         

di. 24 maart         

wo.25 maart         

do.26 maart         

vr. 27 maart 
 

 

       

 

................... ...................................................   
Datum  Naam en voornaam schoolleider   
        

* 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   
                     info@stichtingprojekten.com 
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