
 

Datum: 30 januari 2017  
 
BEGIN PERSBERICHT 
Peuterspeelgroep belangrijke voorbereiding op basisschool 
 
Op de peuterspeelgroep van Yes! Kinderopvang spelen kinderen van 2 tot 4 jaar. Peuters 
ontwikkelen er belangrijke vaardigheden en raken alvast vertrouwd met de basisschool. De 
peuters van de peuterspeelgroep en de kleuters uit groep 1 ondernemen regelmatig een 
gezamenlijke activiteit. Hierdoor leren de peuters de omgeving, de kinderen en de juffen of 
meesters van de basisschool alvast een beetje kennen. De overgang naar groep 1 is hierdoor een 
stuk minder groot. Dit is erg prettig voor de kinderen. 
 
Ontwikkeling  
Deskundige medewerkers bereiden uw peuter graag voor op de stap naar de basisschool. Op de 
peuterspeelgroep leert uw kind spelenderwijs eenvoudige routines en zelfstandige handelingen. 
Even in de kring zitten, zelf de jas aandoen en zelfstandig naar het toilet gaan en handen wassen 
zijn slechts enkele voorbeelden. Ook speelt uw peuter er samen met leeftijdgenootjes. Kinderen 
ontwikkelen hierdoor belangrijke vaardigheden, zoals bijvoorbeeld taal, samenwerken, 
onderhandelen, incasseren en leiding nemen en aanvaarden. Een eventuele achterstand in de 
ontwikkeling signaleren de medewerkers al vroegtijdig, waardoor kinderen op jonge leeftijd de 
juiste begeleiding kunnen krijgen. De pedagoog van Yes! Kinderopvang ondersteunt de 
medewerkers hierbij en is er ook voor ouders die vragen hebben over de opvoeding en 
ontwikkeling. U vindt haar gegevens en blogs op www.yesikvoedop.nl.   
 
Diverse locaties in Ridderkerk 
Bij diverse basisscholen in Ridderkerk heeft Yes! Kinderopvang een peuterspeelgroep. De 
peuters en kleuters kunnen hier eenvoudig bij elkaar op bezoek en nemen gezamenlijk deel aan 
leuke activiteiten. Yes! heeft in Ridderkerk peuterspeelgroepen op de Voorn (De Botter), 
Bilderdijklaan (De Noord), Burg. de Zeeuwstraat (De Piramide), Prinsenstraat (De Reijer), 
Grevelingenhof (De Bosweide) en Reijerweg met christelijke identiteit (De Regenboog). Zo is er 
altijd wel een peuterspeelgroep van Yes! Kinderopvang op bij u in de buurt!  
 
Kosten  
De peuterspeelgroepen van Yes! Kinderopvang vallen onder de wet Kinderopvang. 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 op iedere peuterspeelgroep een aantal 
subsidieplaatsen. De kosten zijn ook dan afhankelijk van het inkomen. De subsidieplaatsen zijn 
altijd twee ochtenden per week. 
 
Meer informatie en inschrijven 
Bent u nieuwsgierig naar de locaties? Kijk dan eens op hun Facebookpagina’s. Als u op Facebook 
zoekt op de locatienaam van Yes!, dan vindt u ze vanzelf. Op www.yeskinderopvang.nl vindt u 
alle informatie over de peuterspeelgroep. Hier kunt u ook direct en geheel vrijblijvend een 
offerte aanvragen en/of inschrijven. Deze service is kosteloos en verplicht u tot niets … bij Yes! 

 

http://www.yesikvoedop.nl/
http://www.yeskinderopvang.nl/


 

 

gaat u namelijk pas betalen als uw kind daadwerkelijk van de opvang gebruikmaakt. Liever 
direct contact met een medewerker? Bel of mail dan naar de klantenservice: 078 – 612 13 30 of 
klantenservice@yeskinderopvang.nl.   
 
EINDE PERSBERICHT 
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Spelenderwijs ontdekken en ontwikkelen op de peuterspeelgroep 
 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie)  
Yvonne de Snoo, locatiemanager Yes! Kinderopvang 
Telefoon: 0683700150, 
Bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
E-mail: y.desnoo@yeskinderopvang.nl  
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