BEGIN PERSBERICHT
Wedstrijdkleuren en rondleiding tijdens Zomerparkdag!
Zaterdag 26 augustus 2017 bent u van 10:00 tot 16:00 uur van harte welkom bij de kraam van
Yes! Kinderopvang. Tijdens de Zomerparkdag informeren we u graag over onze bijzondere
buitenschoolse opvang (bso) in Hendrik-Ido-Ambacht en kunt u de bso-ruimte in het Baxhuis
bekijken. Voor de kinderen is er een kleurwedstrijd! De kleurplaten kunnen ze ophalen, en
eventueel ook kleuren, bij de kraam. U vindt Yes! Kinderopvang naast de ingang van het
Baxhuis, aan de kant van het park.
Kleurwedstrijd
Voor alle kinderen in Hendrik-Ido-Ambacht van vier tot en met tien jaar oud, organiseert Yes!
Kinderopvang een kleurwedstrijd. Ze kunnen een kleurplaat ophalen tijdens de Zomerparkdag,
bij de kraam van Yes! Kinderopvang. De kinderen kunnen daar gelijk creatief aan de slag met
hun kleurplaat, maar dat hoeft niet. Ze kunnen de kleurplaat ook later inleveren. Dat kan nog tot
15 september 2017 op de bso in het Baxhuis. De bso is geopend na schooltijd tot 18:30 uur. Ieder
kind dat voldoet aan de voorwaarden, dingt mee naar een leuke prijs! De voorwaarden staan op
de kleurplaat.
Bijzondere bso
Op de bso locatie Hoge Kade (Baxhuis) komen kinderen van álle basisscholen in Hendrik-IdoAmbacht. De bso is niet gekoppeld aan één school. Dat maakt deze bso in Hendrik-Ido-Ambacht
erg bijzonder. Voor de kinderen is het fijn om na schooltijd in een andere omgeving te zijn.
Daarnaast biedt de bso-locatie tal van mogelijkheden voor geweldige activiteiten! De kinderen
vermaken zich er dagelijks met toneelspelen, koken en bakken, spelen in het park, creatief bezig
zijn en sporten met HI5 Ambacht. Uiteraard kunnen ze lekker ontspannen, muziek luisteren,
huiswerk maken of doen waar ze zin in hebben. En het vervoer van en naar school? Daar heeft u
geen omkijken naar, want dat regelt Yes! Kinderopvang voor u!
Schoolvakanties
In de vakantieweken is het feest bij Yes! Kinderopvang! Deelname aan de vakantieopvang is niet
verplicht, maar wel heel erg leuk! In de vakantieweken hebben we een uitgebreid
vakantieprogramma met leuke activiteiten en uitstapjes. Al heel wat kinderen hebben genoten
van bijvoorbeeld Blijdorp, de Binnenmaas, de Speeldernis, de Speelfabriek en het
Aardbeienterras. En wat een pret hebben ze tijdens een speurtocht of picknick in het park! Kiest
u naast bso in de schoolweken ook voor vakantieopvang, dan bepaalt u zelf het aantal weken per
jaar (minimaal 7).
Informatie en rondleiding
Yes! Kinderopvang heeft uiteenlopende opvangmogelijkheden; van complete ontzorging tot
afstemming op uw persoonlijke wensen. Tijdens de Zomerparkdag vertellen we u er graag alles
over. Ook kunt u kijken op www.yeskinderopvang.nl of bellen met 078 – 612 13 30. Een
impressie van de bso vindt u op Facebook.com/YesKinderopvangHogeKadeBaxhuis. Graag tot
ziens op de Zomerparkdag!
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De kinderen van bso Hoge Kade (Baxhuis) trekken er regelmatig op uit!
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