
 

BEGIN PERSBERICHT 
 
Christelijke peuterspeelgroep Admiraal de Ruyterlaan stopt 
Openbare basisschool De Bron in Hendrik-Ido-Ambacht bood vanaf februari 2015 tijdelijk 
onderdak aan de christelijke peuterspeelgroep van Yes! Kinderopvang. Hierdoor konden peuters 
die een onderkomen hadden op de Witte de Withstraat toen Yes! Kinderopvang daar moest 
verhuizen, de christelijke peuterspeelgroep toch gewoon afronden voordat ze naar de 
basisschool gaan. Nu deze periode voorbij is, stopt de christelijke peuterspeelgroep aan de 
Admiraal de Ruyterlaan. Na de herfstvakantie 2017 zal Kinderopvang Ambacht hier een 
reguliere peuterspeelgroep starten.  
 
Christelijke identiteit 
Op de christelijke opvang van Yes! vormen de christelijke waarden en normen de rode draad. De 
pedagogisch medewerkers lezen Bijbelverhaaltjes voor en staan stil bij de betekenis van de 
christelijke feestdagen. De peuters zingen christelijke liedjes, bidden en danken en maken 
knutselwerkjes die aansluiten bij het christelijke geloof. Yes! Kinderopvang heeft christelijke 
kinderdagverblijven (0-4 jaar) in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht, en christelijke 
peuterspeelgroepen (2-4 jaar) in Zwijndrecht, Heerjansdam en Ridderkerk.     
 
Kinderdagverblijf en bso 
Op de Gerard Alewijnsstraat in Hendrik-Ido-Ambacht, in de Blije Borgh, heeft Yes! 
Kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar twee kinderdagverblijven waarvan één met 
christelijke identiteit. Buitenschoolse opvang voor 4-plussers organiseert Yes! Kinderopvang op 
een geweldige locatie, namelijk aan de Hoge Kade in het Baxhuis. Op deze locatie komen voor en 
na schooltijd en in de schoolvakanties kinderen van alle basisscholen in Hendrik-Ido-Ambacht 
bij elkaar om mee te doen aan leuke activiteiten, lekker te chillen met vriendjes en 
vriendinnetjes en te genieten van toffe uitstapjes.     
 
Meer informatie 
Kijk voor meer informatie op www.yeskinderopvang.nl of bel 078 – 612 13 30. Geheel 
vrijblijvend kunt u een rondleiding en/of offerte aanvragen. Het verplicht u tot niets!  
 
EINDE PERSBERICHT 
 
Foto 
 
 
 
 
 
 
 
Peuters spelen met de Ark van Noach op de christelijke opvang 
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Noot voor de redactie (niet voor publicatie)  
Informatie:  
Christianne Borgstijn, locatiemanager 
[Telefoon] 06-51553017 (di/wo/do) 
[E-mail] c.borgstijn@yeskinderopvang.nl 
 
 


