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Een plaats waar kinderen de hele dag schitteren 
Lijkt u dat niet geweldig? Eén vertrouwde omgeving waar kinderen van jongs af aan komen, waar ze 
naadloos doorstromen van opvang naar onderwijs en van sport- en spelactiviteiten naar logopedie. 
Een tweede thuis waar ze alles krijgen wat ze nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen. Een plek  
waar normen, waarden en regels overal hetzelfde zijn en waar ieder kind zich gezien en gehoord voelt. 
Een uniek centrum waar kinderen de hele dag stralen en waar ze een schitterende basis leggen voor de 
rest van hun leven. Dit wordt binnenkort ook in Ridderkerk werkelijkheid! 
 
Opening vijf locaties Kindcentrum Nova in Ridderkerk 
In de week van het openbaar onderwijs (20-24 maart) openen vijf Ridderkerkse locaties van 
Kindcentrum Nova op feestelijke wijze hun deuren. In deze week laten de openbare scholen met 
activiteiten zien dat bij hen elke leerling welkom is. Zo houden ze een open dag en openen ze de nieuwe 
locaties van Kindcentrum Nova. U bent van harte welkom!   
 
Opening in het bijzijn van wethouder Volbregt Smit:      
• dinsdag 21 maart om 8.45 uur: Kindcentrum Nova locatie Slikkerveer, Prinsenstraat 74  
 
Feestelijke opening overige locaties: 
• maandag 20 maart om 13.30 uur: Kindcentrum Nova locatie de Noord, Bilderdijklaan 2a  
• dinsdag 21 maart om 1o.30 uur: Kindcentrum Nova locatie Drievliet, Voorn 9 
• donderdag 23 maart om 09:00 uur: Kindcentrum Nova locatie Centrum, Burg. de Zeeuwstraat 294 
• donderdag 23 maart om 13:15 uur: Kindcentrum Nova locatie Rijsoord, G. Alewijnszstraat 1 
 
Niet zomaar een kindcentrum  
De basis van Kindcentrum Nova ligt in de intensieve samenwerking van sterke, onafhankelijke partijen 
met ieder hun eigen expertise: OZHW voor PO & VO, kinderopvangorganisatie Kibeo en Yes! 
Kinderopvang. De organisaties zijn erg enthousiast over de meerwaarde voor de kinderen. Op 
pedagogisch gebied werken de partijen al heel lang samen, en met succes. Toch willen ze samen meer 
kunnen betekenen voor de kinderen. Daarom hebben ze de pedagogisch krachten op locatieniveau 
gebundeld tot één pedagogische visie die bestaat uit de beste inzichten van alle partijen. Daaruit is het 
unieke concept van Kindcentrum Nova ontstaan. Nova betekent zowel nieuw als ster. Dit nieuwe 
concept heeft de kinderen als stralend middelpunt en biedt volop mogelijkheden om tot in de puntjes 
te worden doorontwikkeld. Kindcentrum Nova heeft al locaties in Zwijndrecht en Barendrecht. Half 
maart openen de openbare scholen en Yes! Kinderopvang vijf locaties in Ridderkerk. Kijk voor meer 
informatie op: kindcentrumnova.nl en op facebook.com/KindcentrumNova.    
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In Kindcentrum Nova leggen kinderen van jongs af aan een schitterende basis voor de rest van hun 
leven.  
 
Noot voor de redactie 
Voor de openingen ontvangt u een uitnodiging. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
 
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  
 
 


