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Nieuwe bso-locatie voor kinderen Twee Wieken Duivenvoorde
Kinderen van basisschool de Twee Wieken locatie Duivenvoorde in Zwijndrecht zijn vanaf 1
maart 2021 van harte welkom op de bso-locatie Perkstraat van Yes! Kinderopvang! Dit mooie
nieuwe gebouw Hart van Meerdervoort en de enthousiaste medewerkers staan garant voor een
geweldige bso-tijd!
Van en naar school of bso-locatie
Op schooldagen brengt Yes! Kinderopvang de kinderen van de vso (voorschoolse opvang) om
half 9 veilig naar school; ’s middags haalt Yes! Kinderopvang de kinderen weer op en brengt ze
naar de bso. Hiervoor heeft Yes! Kinderopvang eigen auto’s en chauffeurs in dienst. De
veiligheid staat uiteraard voorop! Het is gebruikelijk dat ouders voor het vervoer een vergoeding
betalen (locatietoeslag). Voor de ouders van de Twee Wieken locatie Duivenvoorde is deze
service gratis. Het is de bedoeling dat Yes! Kinderopvang op termijn een bso-locatie opent op de
Twee Wieken locatie Duivenvoorde. Daarom bieden we in de tussenliggende periode deze
vervoersservice gratis aan.
Opvangmogelijkheden
Yes! Kinderopvang heeft verschillende opvangmogelijkheden. Van alle school- en
vakantieweken tot geen vakantieweken. Maar ook 6 vakantieweken is mogelijk. Verschillende
mogelijkheden hebben verschillende uurtarieven. Via de rekentool op de website ziet u
eenvoudig de netto kosten voor iedere opvangmogelijkheid. Netto betekent dat er al rekening is
gehouden met de kinderopvangtoeslag voor uw persoonlijke situatie. U ziet dus wat de opvang u
daadwerkelijk kost.
Inschrijven
Bent u geïnteresseerd en op zoek naar een sprankelende bso voor uw kind? Wacht dan niet te
lang met inschrijven. Yes! biedt bso-plekken aan zolang er plaats is op de locatie en in de auto’s.
Inschrijven is gratis en verplicht u tot niets. Pas vanaf de dag dat de opvang start, gaat u betalen
voor de opvang en heeft u een opzegtermijn.
Meer informatie
Komt u er niet (helemaal) uit? Heeft u nog vragen? De klantenservice van Yes! Kinderopvang zit
voor u klaar. Stuur ze gerust een e-mail: klantenservice@yeskinderopvang.nl of bel ze op
werkdagen tussen 10 en 12 of 14 en 16 uur op 078-612 13 30. Op de website
www.yeskinderopvang.nl vindt u de pakketten en kunt u inschrijven. Neem ook gerust eens een
kijkje op de Facebookpagina van de locatie Perkstraat:
https://www.facebook.com/YesKinderopvangPerkstraat
Graag tot ziens op de bso locatie Perkstraat!
EINDE PERSBERICHT

Foto

Noot voor de redactie (niet voor publicatie)
Meer informatie:
Chantal Korporaal
Locatiemanager Yes! Kinderopvang
Tel.nr.: 06-83698997, werkdagen ma/di/do
E-mail:] c.korporaal@yeskinderopvang.nl

