
 

BEGIN PERSBERICHT 
 
Kinderopvang waar ze Engels leren … Yes! 
Kinderen die vanaf 2 jaar spelenderwijs Engels leren, leggen een prima basis voor de rest van 
hun leven, want op jonge leeftijd een andere taal leren, is bijzonder goed voor de 
taalontwikkeling. Yes! Kinderopvang biedt kinderen deze mogelijkheid, vanaf twee jaar in 
diverse kinderdagverblijven en peuterspeelgroepen en vanaf vier jaar op de BSO, in combinatie 
met basisscholen die Engels geven vanaf groep 1. Vervolgens kunnen de kinderen doorstromen 
naar het tweetalig middelbaar onderwijs. De optimale doorlopende leerlijn Engels begint dus bij 
Yes! Kinderopvang!  
 
‘ … en zei toen thuis ineens: ‘I like Apple!’ ….’ 
Ouders zijn erg enthousiast over Engels bij Yes! Kinderopvang. Danielle, de moeder van Tess, 
vertelt: ‘Wij vinden het Early Birdprogramma echt geweldig. Ze pakken er onwijs veel van op en 
dat op zo’n jonge leeftijd. Tess zat echt nog maar net bij Yes! en zei toen thuis ineens: ‘I like 
Apple!’.  Zo grappig. We proberen er thuis ook wat mee te doen en dat werkt echt goed. Als je 
haar vraagt welke kleur iets heeft kan ze dat zowel in het Nederlands als Engels benoemen.’ Ook 
de moeder van Destina is enthousiast: ‘Ik vind Early Bird erg leerzaam en erg knap dat de 
kinderen het op deze leeftijd goed snappen en ook nog leuk vinden. Destina praat thuis ook wat 
ze op school geleerd heeft.’ De moeder van Benthe zegt over de aansluiting op de basisschool:  
‘Het Early Bird programma vind ik erg leuk en leerzaam. Het kan aansluiting geven op de 
basisschool, het is alleen jammer dat niet elke basisschool hiermee werkt. Benthe vindt het 
programma erg leuk en ze neemt het ook mee naar huis, erg leuk!’  
 
 ‘…. jump to the red leaf and give it to Benny.’ 
Rebecca Kooiman, locatiemanager bij Yes! Kinderopvang, legt uit: ‘Omdat het op een speelse 
manier gaat zit er geen druk achter en vinden de kinderen het vooral leuk en interessant om 
Engels te spreken. We gebruiken het door Early Bird ontwikkelde programma Benny’s 
Playground. Pop Benny speelt bij iedere activiteit de hoofdrol en spreekt alleen maar Engels.’ De 
kinderen zingen ‘Hello everyone’ als Benny zijn entree maakt. ‘Benny begroet de kinderen met 
een knuffel en vraagt ze Hello Benny te zeggen’, vertelt pedagogisch medewerker Truda. ‘We zijn 
nu bezig met tellen en het benoemen van de kleuren. Benny pakt bladeren uit de boom en doet 
ze in de mystery box. De kinderen geven samen met Benny de box door. Als de muziek stopt 
haalt degene die de box heeft samen met Benny een blad eruit en benoemt de kleur. We zingen 
de colour song ‘I see red’. Daarna leggen we de bladeren op de grond en vragen we een kind 
‘jump to the red leaf and give it to Benny’. Zo benoemen we de kleuren rood, geel, groen, blauw, 
paars en oranje. We hangen de bladeren terug in de boom en tellen ze: one two three four five. 
Dan heeft Benny honger en is het tijd voor fruit. Samen bekijken en benoemen we het fruit; 
apple, banana, pear, tangarine en zingen we ‘time for fruit’.’ Daarna nemen de kinderen afscheid 
van Benny: bye bye Benny, goodbye! 
 
Kosten, geheel vrijblijvende offerte en rondleiding 
Yes! Kinderopvang brengt geen extra kosten in rekening voor spelenderwijs Engels leren. De 
kosten voor opvang zijn afhankelijk van uw wensen en jaarinkomen. Graag sturen wij u geheel 
vrijblijvend een offerte op maat toe. U vraagt een offerte eenvoudig aan via 

 



 

 

www.yeskinderopvang.nl. Vraag gelijk met de offerte ook een rondleiding aan om zelf een kijkje 
te nemen op één of meerdere locaties. Op meerdere locaties kunt u terecht voor spelenderwijs 
Engels leren. Kijk hiervoor op  de website of bel 078-6121330. 
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Onderschrift: ‘Benny begroet de kinderen met een knuffel’ 
 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie)  
Informatie:  
Rebecca Kooiman-Ringeling,  locatiemanager Yes! Kinderopvang, 06-83698850 
Werkdagen: ma, di, do en vrij ochtend 
 

http://www.yeskinderopvang.nl/

