
 KINDERBOEKENFESTIVAL 2016 - PARAMARIBO 

AANMELDINGSFORMULIER BASIS-SCHOLEN 

Zaterdag  
Locatie: KKF Beursterrein 

 

A.u.b. in blokletters invullen 

Naam school 

Adres 

Plaats  District 

Telefoonnummer mail 

Volledige naam contactpersoon 

Telefoonnummer email 

 

Het festival is open van 11.00 uur tot 19.00 uur  
 

 Leerj.1 Leerj.2 Leerj.3 Leerj.4 Leerj.5 Leerj.6 Leerj.7 Leerj.8 

         

Zaterdag  
5 maart  

 
 

       

Geplande 
aanmeldtijd  

        

 

 

Namens de school: dhr./mw. ……………………………………………… Handtekening ………………………………………. 
     
 

De Nationale Stichting Kinderboekenfestival Suriname 
Adres:  Dr. Sophie Redmondstraat 172 
Telefoon: 411455/472072 

   Digitaal via:         info@kinderboekenfestival.org / info@stichtingprojekten.com 

 

* Er is een limiet m.b.t. het aantal groepen dat wij kunnen accommoderen.  
Wanneer het door uw gewenst tijdstip vol is, zullen wij in overleg met u nagaan of er op een ander 
tijdstip op de zaterdag ruimte is. 
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            KINDERBOEKENFESTIVAL 2016 - PARAMARIBO 

Handleiding middagbezoek 
Locatie: KKF Beursterrein 

 

 
 
 

 
 

1. Ook op de zaterdag  is het heel aantrekkelijk om met uw leerlingen het Kinderboekenfestival te bezoeken 
a. U kunt meer stands bezoeken 
b. U heeft een ruimer aanbod om de door uw leerlingen gewenste stands te bezoeken  
c. Wanneer u wat langer in een stand wilt blijven is dat mogelijk  
d. U kunt uw leerlingen in kleinere groepen opdelen. 

 
2. Op zaterdag 5 maart is het festival geopend van n 11.00 uur tot 19.00 uur 

 
3. Er worden voor een  bezoek op de zaterdag geen toegangskaarten verstrekt, uw leerlingen inschrijven 

volstaat. 
 

4. Wij vragen een bijdrage van SRD 1.00 per bezoekende leerling, dat mag u overhandigen bij aankomst op 
het festival terrein. Heeft u echter een kwitantie nodig dan graag van te voren op het kantoor van Stg. 
Projekten  betalen  

 
5. Bij aankomst op het festivalterrein mag u zich bij de aanmeldtafel  

 
6. Na registratie bij de ingang ontvangt u: 

a. een activiteitenkaart met daarop de activiteiten die de groep gaat bezoeken.  
b. een plattegrond van het terrein waarop de door de groep te bezoeken stands in kleur zijn 

aangegeven. 
 

7. Naast de 3 activiteiten op de kaart, bent u vrij om met uw leerlingen andere activiteiten te bezoeken 
 

 
8. Vergeet u niet om de activiteitenkaart in te leveren voordat u het terrein verlaat 

 
9. Wij verzoeken u dringend deze informatie te delen met de begeleiders van de leerlingen begeleiden naar 

het KBF. 
 

De Nationale Stichting Kinderboekenfestival Suriname 
Dr. Sophie Redmondstraat 172  

Telefoon: 411455 / 472072 
Digitaal via: info@kinderboekenfestival.org / info@stichtingprojekten.com 
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