
 

 

Inschrijving: Peuters, leerjaar 1 en 2 

 
 

A.u.b. in blokletters invullen 

 
Namens de school, dhr./  mw. ……………….……………………………………………..................................................  
  
  
Datum ……………………………………………Handtekening ………………………………………….…………….. 
 

 
Opmerking: 
 

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

Wij vragen daarom uw begrip wanneer de inschrijvingsperiode eerder wordt stopgezet. 
 
 

De Nationale Stichting Kinderboekenfestival Suriname 
Dr. Sophie Redmondstraat 172 

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

 
 

SCHOOLBEZOEK KINDERBOEKENFESTIVAL 2016 
PARAMARIBO 

Maandag 29 februari t/m vrijdag 4 maart  
 

Locatie: KKF Beursterrein 
 

Naam school  

Adres 

Plaats  District 

Telefoonnummer E-mail 

Volledige naam contactpersoon 

Telefoonnummer  E-mail 

Dagdeel 1, Aanmelden tussen 8.00 – 8.15 uur  

Graag het aantal leerlingen per leerjaar in vullen Peuters Leerjaar 1 Leerjaar 2  

Maandag 29 februari     

Dinsdag 1 maart     

Woensdag 2 maart     

Donderdag 3 maart      

Vrijdag 4 maart      

 

Dagdeel 2, Aanmelden tussen 9.30 – 9.45 uur  

Graag het aantal leerlingen per leerjaar in vullen Peuters Leerjaar1 Leerjaar 2  

     

Maandag 29 februari     

Dinsdag 1 maart     

Woensdag 2 maart     

Donderdag 3 maart      

Vrijdag 4 maart      
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SCHOOLBEZOEK KINDERBOEKENFESTIVAL 2016 
PARAMARIBO 

Maandag 29 februari t/m vrijdag 4 maart  
 

Locatie: KKF Beursterrein 
 

1. De inschrijfperiode voor een bezoek aan het Kinderboekenfestival 2016 te Paramaribo is van 16 november 2015 
tot en met 15 januari 2016 

 

2. U kunt uw inschrijving inleveren op het onderstaande adres of digitaal via: info@kinderboekenfestival.org / 
info@stichtingprojekten.com 

 

3. Indien u digitaal inschrijft wordt u vriendelijk verzocht uw entreekaarten voor 15 januari 2016 af te halen. 
Na die datum zijn uw kaarten mogelijk niet meer beschikbaar.  

 
4. Wij vragen een bijdrage van SRD 1.00 per bezoekende leerling.  
 

5. Bij inlevering van het inschrijfformulier en betaling van de leerlingenbijdrage, op het kantoor van Stg. 
Projekten, ontvangt u uw entreekaarten.  

 

6. De organisatie doet al het mogelijke om aan uw keus tegemoet te komen. Wanneer deze dag/dit dagdeel 
al volgeboekt is, zullen wij in overleg met u nagaan of er een andere dag /dagdeel is waarop u kunt komen. 

 
7. Ook in de middaguren bent u welkom om met uw school het KBF te bezoeken. 
 

8. Het ochtendprogramma van het Kinderboekenfestival eindigt om 13.00 uur. In de middaguren is het 
festival weer geopend van 17.00 tot 20.00 uur. Op zaterdag 5 maart 2016 is het festival geopend van 
11.00 uur tot 19.00 uur. 

 
9. Elke groep registreert zich bij aankomst op het festivalterrein. De ingang voor de peuters, leerjaar 1 en 2 is 

aan de Borretstraat  (schuin tegenover Fernandesbakkerij). Volgt u de rijroute voor de bussen 
 

 
10. Na registratie bij de ingang ontvangt u: 

a. een activiteitenkaart met daarop de activiteiten die de groep in de aangegeven volgorde gaat 
bezoeken.  

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

 
11. Naast de 3 activiteiten op de kaart, bezoekt u ook de boekenmarkt, de boekhandels, de springkussens, het 

muurschilderen, de poppenkast en / of andere verrassingen. U kunt hiervoor een kaart halen bij de 
aanmeldtafel. 

 
12. Vergeet u niet om de activiteitenkaart in te leveren voordat u het terrein verlaat.  
 
13. Wij verzoeken u dringend deze informatie te delen met de leerkrachten die 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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