
 

BEGIN PERSBERICHT 
 
Yes! Kinderopvang geeft feestje voor peuters  
Aan het begin van het jaar heeft Yes! Kinderopvang twee peuterspeelgroepen van KBS De 
Toermalijn overgenomen. De twee peuterspeelgroepen zijn gevestigd in basisschool De 
Toermalijn aan de Emmastraat 9 en Schaepmanlaan 23 in Zwijndrecht. Deze overname viert 
Yes! Kinderopvang met een gezellig peuterfeest op 24 mei a.s. op de locatie Emmastraat in 
Zwijndrecht. Alle ouders en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om een kijkje te 
komen nemen op de locatie en de peuters zullen zich niet vervelen! 
 
Genoeg te beleven tijdens het peuterfeest 
Tijdens het peuterfeest is er genoeg te beleven voor de peuters. Zo is er bijvoorbeeld een 
spelletjesparcours. Samen met de ouders wandelen de kinderen door de school en in sommige 
lokalen staan leuke spelletjes om te spelen. Als alle spelletjes gedaan zijn mogen de kinderen iets 
grabbelen in de grabbelton! Er is een (peuter)springkussen, kinderen kunnen worden 
geschminkt en er komt een ballonartiest die de mooiste creaties van ballonnen maakt. Dit 
uiteraard met een lekker hapje en drankje erbij! Het feest is van 15:00 tot 17:00 uur. U bent van 
harte welkom om langs te komen!  
 
Goede voorbereiding op de basisschool  
In een peuterspeelgroep spelen 2- tot 4-jarigen in de schoolweken twee of meer dagdelen per 
week. Een peuterspeelgroep draagt veel bij aan de ontwikkeling van peuters. Ze raken alvast 
vertrouwd met routines en vaardigheden die ze straks op de basisschool nodig hebben. Tijdens 
het spelen ontdekken ze een hele nieuwe wereld. Dit is niet alleen erg leuk, maar ook nog eens 
heel goed voor de ontwikkeling van de kinderen. Op de locaties Emmastraat en Schaepmanlaan 
werkt Yes! Kinderopvang nauw samen met KBS De Toermalijn. De peuters raken al vertrouwd 
met de locatie en de leerkrachten, zo is de overgang naar de basisschool op vierjarige leeftijd niet 
meer zo groot.  
 
Kosten 
Ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag, kunnen hier gebruik van maken op de 
peuterspeelgroep. Zij krijgen dan een deel van de kosten terug van de Belastingdienst. De hoogte 
van de toeslag is onder andere afhankelijk van het inkomen. Voor kinderen van ouders die geen 
recht hebben op kinderopvangtoeslag, heeft Yes! Kinderopvang subsidieplaatsen. De kosten zijn 
ook dan afhankelijk van het inkomen en zijn op alle peuterspeelgroepen in de gemeente 
Zwijndrecht gelijk. Op de peuterspeelgroep aan de Emmastraat zijn er ook mogelijkheden voor 
schipperskinderen. 
 
Meer weten? 
Bent u nieuwsgierig naar de locaties? Kijk dan eens op hun Facebookpagina’s. Als u op Facebook 
zoekt op ‘Emmastraat’ of ‘Schaepmanlaan’ dan vindt u ze vanzelf. Meer informatie over de 
peuterspeelgroepen vindt u op www.yeskinderopvang.nl. Heeft u een vraag of komt u er niet 
helemaal uit? Dan staat de klantenservice voor u klaar: klantenservice@yeskinderopvang.nl of 
078 612 1330. 
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