
 

BEGIN PERSBERICHT 
 
In de kerstvakantie spelen met je bso-vriendjes -en vriendinnetjes  
De vakantieopvang van Yes! Kinderopvang is een feestje. Tijdens de vakanties genieten de 
kinderen van leuke activiteiten en uitjes. Zo kijken de kinderen van de Yes!-locatie 
Hoendersekade in Zwijndrecht terug op een fantastische kerstvakantie. Schaatsen op de ijsbaan 
in Rotterdam, lekkere hapjes maken en opeten, maar ook heerlijk luieren tijdens de pyjamadag. 
Het is een feestje om mee te doen aan de bijzondere vakantieprogramma’s van Yes! 
Kinderopvang. Iedere vakantie organiseert Yes! weer andere leuke activiteiten en uitstapjes.     
 
Pedagogisch medewerker Henriette kijkt terug op een fijne kerstvakantie: ‘Iedere vakantie 
organiseren we leuke activiteiten en uitjes voor de kinderen, zodat het extra leuk is om in de 
vakantie naar onze bso te komen. De kinderen vonden het schaatsen op de ijsbaan super leuk. 
Maar ze genoten ook van een rustig pyjamadagje tussendoor. En daarna was het tijd om de 
oliebollen in het vet te gooien voor een oudejaarsbuffet met zelfgemaakte appelflappen, hapjes 
en een sprankelend drankje. Wat een gezelligheid!  
En daar bleef het niet bij, want we hebben ook pannenkoeken gegeten, broodjes gemaakt en er 
was een workshop van Samen Zterk. Tijdens deze workshop o.l.v. meester Patrick van Zterk 
hadden de kinderen van klein tot groot ontzettend veel plezier. Ze leerden naast Aikido 
technieken ook op het sociale vlak. Bijvoorbeeld dat hulp vragen en samenwerken je sterker 
maakt. Dit werd bij de leuke opdrachten in de praktijk gebracht en het effect daarvan was 
daardoor gelijk zichtbaar, dat was mooi om te zien!’ 
Yes! Kinderopvang aan de Hoendersekade biedt niet alleen goede opvang aan kinderen tijdens 
de vakanties maar vangt het hele jaar kinderen van groep 1-8 op voor en na schooltijd. 
Daarnaast zijn er peuterspeelgroepen op alle ochtenden van de week. 
 
Kom je ook naar de vakantieopvang? 
Er zijn kinderen die alleen in de vakanties komen, en kinderen die in de schoolweken én in de 
vakanties komen. Ook zijn er kinderen die alleen in de schoolweken naar de BSO komen. Dit 
kan allemaal bij Yes!, en al vanaf één dag per week. Ook bent u niet verplicht om alle 
schoolvakanties van de opvang gebruik te maken. In combinatie met BSO in de schoolweken 
kan dit al vanaf 7 weken per jaar (in Ridderkerk vanaf 8 weken per jaar), en losse 
vakantieopvang kan al vanaf 9 weken per jaar (in Ridderkerk vanaf 10 weken per jaar). U 
bepaalt dan zelf in welke vakantieweken en op welke dagen uw kind naar de vakantieopvang 
komt. Daarnaast kunt u onbeperkt ruilen. De vakantieopvang is geopend van 07:00 tot 18:30 
uur. Niemand hoeft zich dus in de schoolvakanties te vervelen en alleen thuis te zitten!  
 
Weten wat vakantieopvang kost? 
Voor opvang in de schoolvakanties kunnen ouders gebruikmaken van de kinderopvangtoeslag. 
Het bedrag dat ouders uiteindelijk zelf betalen is hierdoor vaak een stuk lager dan het uurtarief 
doet vermoeden. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is onder andere afhankelijk van het 
inkomen van ouders. Er is een maximaal uurtarief waarover ouders kinderopvangtoeslag 
kunnen krijgen. Het uurtarief van Yes! Kinderopvang valt binnen dit maximale uurtarief, 
waardoor ouders over het volledige bedrag kinderopvangtoeslag kunnen krijgen. De 

 



 

 

klantenservice vertelt u graag geheel vrijblijvend wat vakantieopvang in uw situatie kost. Deze 
service is kosteloos en verplicht u tot niets … bij Yes! gaat u namelijk pas betalen als uw kind 
daadwerkelijk van de opvang gebruikmaakt. Stuur dus gerust een e-mail naar 
klantenservice@yeskinderopvang.nl of bel 078 – 612 13 30. Kijk voor meer informatie op 
www.yeskinderopvang.nl.  
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Tijdens de workshop Aikido leren kinderen dat hulp vragen en samenwerken je sterker maakt 
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Informatie: 
Rebecca Ringeling 
Locatiemanager Yes! Kinderopvang 
Tel.nr.: 06-83698850 
E-mail: r.ringeling@yeskinderopvang.nl 
Werkdagen ma/di/wo-tot 14.00 uur/do 
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