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Kindcentrum Nova, nu ook in Ridderkerk  
De openbare basisscholen van OZHW en de kinderopvangorganisaties Kibeo en Yes! 
Kinderopvang hebben hun krachten gebundeld. Als sterke, onafhankelijke partijen met ieder 
hun eigen expertise ontwikkelen zij unieke kindcentra in Zwijndrecht, Barendrecht en 
Ridderkerk. Alle kindcentra dragen de naam Kindcentrum Nova. In de week van het openbaar 
onderwijs,20 t/m 24 maart, hebben het openbaar onderwijs en Yes! Kinderopvang in 
Ridderkerk vijf locaties van Nova geopend: locatie Drievliet (Botter), locatie de Noord (Noord), 
locatie Centrum (Piramide), locatie Rijsoord (Piramide) en locatie Slikkerveer (Reijer).  
 

Wethouder 
Wethouder Volbregt Smit opende locatie Slikkerveer. Hij gaf aan dat het gemeentebestuur de 
doorgaande leerlijn voor kinderen tot en met 12 jaar erg belangrijk vindt.  Daarnaast benadrukte 
hij dat dit mooie aanbod ouders veel zorgen uit handen kan nemen, doordat bijvoorbeeld het 
brengen en halen van kinderen op verschillende tijdstippen op een dag niet meer nodig is. 
Volgens de wethouder staat de ontwikkeling van kindcentra, waarin kinderopvang en onderwijs 
samengaan, hoog op de gemeentelijke agenda. Met de opening van vijf kindcentra in Ridderkerk 
is volgens Volbregt Smit een ambitieus voorschot genomen. De kinderen, die al weken uitkeken 
naar de opening, hadden allemaal hun eigen ster meegenomen.  
 

Sterren 
Nova betekent zowel nieuw als ster. In Kindcentrum Nova vinden kinderen een nieuwe vorm 
van opvang en onderwijs. Zij zijn de sterren die er de hele dag schitteren. Door hun talenten aan 
te spreken en een podium te geven, gaan de kinderen stralen. Vanuit deze basis kunnen ze zich 
optimaal ontwikkelen in Kindcentrum Nova. Het maakt dan niet uit of een kind onderwijs heeft, 
of opvang, of meedoet aan geweldige sport- en spelactiviteiten, of gebruikmaakt van 
ondersteuning zoals bijvoorbeeld logopedie, de visie is overal in het kindcentrum gelijk.    
 

Schitterende basis 
Kinderen vinden in Kindcentrum Nova een vertrouwde omgeving. Een plaats waar opvang, 
onderwijs, sport- en spelactiviteiten en ondersteuning naadloos op elkaar aansluiten. Een 
tweede thuis waar kinderen van baby of peuter tot en met groep 8 alles krijgen wat ze nodig 
hebben om zich te optimaal te ontwikkelen, waar normen, waarden en regels overal hetzelfde 
zijn en waar ieder kind zich gezien en gehoord voelt. Een unieke plek waar kinderen de hele dag 
stralen en waar ze een schitterende basis leggen voor de rest van hun leven. Pas als ze naar de 
middelbare school gaan, verlaten ze de vertrouwde omgeving van Kindcentrum Nova. Ze zijn 
dan goed voorbereid op wat komen gaat.  
 

Meer informatie 
Kindcentrum Nova heeft een website: www.kindcentrumnova.nl. Hierop vindt u meer 
informatie. Wilt u meer weten over een locatie? Neem dan contact op met de locatie van uw 
keuze. De gegevens vindt u ook op de website. Actuele informatie vindt u op de Facebookpagina 
van Kindcentrum Nova.     
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Vijf locaties Kindcentrum Nova in Ridderkerk geopend; wethouder Volbregt Smit opende 
locatie Slikkerveer.  
 
NOOT VOOR DE REDACTIE – meer informatie 
Kindcentrum Nova locatie Slikkerveer 
 Reinier Vierhoven, directeur de Reijer  

06-39447615, Reinier.Vierhoven@ozhw.nl 
  

Yvonne de Snoo, locatiemanager Yes ! Kinderopvang  
06-83700150, (ma/di/do/vr), y.desnoo@yeskinderopvang.nl 

 

Kindcentrum Nova locatie de Noord 
Ingrid van Rookhuizen, directeur de Noord  
0180-422567,  Ingrid.Van.Rookhuizen@ozhw.nl 
 

  Lineke Reuvekamp, locatiemanager Yes! Kinderopvang 
  06-83698503 (ma/di/do), l.reuvekamp@yeskinderopvang.nl  
 

Kindcentrum Nova locatie Drievliet 
 Debby Wernke, directeur de Botter 
 0180-426731, Debby.Wernke@ozhw.nl 
 

  Lineke Reuvekamp, locatiemanager Yes! Kinderopvang 
  06-83698503 (ma/di/do), l.reuvekamp@yeskinderopvang.nl  
 

Kindcentrum Nova locatie Centrum  
  Anja Leeuwenhoek, directeur de Piramide 
 0180 – 499010, Anja.Leeuwenhoek@ozhw.nl 
 

  Lineke Reuvekamp, locatiemanager Yes! Kinderopvang 
  06-83698503 (ma/di/do), l.reuvekamp@yeskinderopvang.nl  
 

Kindcentrum Nova locatie Rijsoord 
Ylonka van den Berg, locatieleider de Piramide Rijsoord 
0180 – 420366, Ylonka.van.den.Berg@ozhw.nl  

 

  Lineke Reuvekamp, locatiemanager Yes! Kinderopvang 
  06-83698503 (ma/di/do), l.reuvekamp@yeskinderopvang.nl  


