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Feestelijke officiële start Early Bird Tandem en Yes! Kinderopvang 
Op de BSO en peuterspeelgroep van Yes! Kinderopvang locaties Hoendersekade 1 en Van 
Karnebeekpad 6 zijn de kinderen al helemaal gewend aan het Early Birdprogramma. 
Spelenderwijs krijgen ze de Engelse taal steeds beter onder de knie. Vanaf oktober 2013 is de 
doorgaande leerlijn Engels op deze locaties compleet, want vanaf dan is OBS De Tandem een 
officiële Earlybirdschool! Reden voor een feestje in Engelse stijl!   
 
Doorgaande leerlijn Engels 
Alle kinderen van de locaties Hoendersekade 1 en Van Karnebeekpad 6 komen vanaf tweejarige 
leeftijd spelenderwijs in aanraking met de Engelse taal; op de peuterspeelgroep van Yes!, vanaf 
groep 1 op basisschool De Tandem en op de BSO van Yes!. OBS De Tandem en Yes! 
Kinderopvang gebruiken hiervoor hetzelfde programma: Early Bird. De medewerkers en 
leerkrachten hebben cursussen en trainingen gevolgd omdat zich te verdiepen in de Engelse taal 
en in de methode. Op deze locaties is er een doorgaande leerlijn Engels die een prima basis legt 
voor de toekomst van de kinderen.   
  
Jong geleerd …. 
Engels kunnen spreken en begrijpen is belangrijk in onze internationaal georiënteerde  
maatschappij. Kinderen die al vroeg kennismaken met de Engelse taal, leren de taal niet alleen 
spelenderwijs, maar krijgen ook méér Engels. De methode Early Bird is speciaal hiervoor 
bedoeld; de kinderen leren op een leuke manier meer, beter en vroeger Engels. De werkwijze is 
natuurlijk en wetenschappelijk onderbouwd. Jonge kinderen leren een nieuwe taal bijna 
ongemerkt als ze spelenderwijs ermee bezig zijn. Ze leren niet alleen de taal, maar ook om de 
taal te gebruiken, bijvoorbeeld tijdens activiteiten waarbij we alleen Engels spreken. De 
kinderen vinden dit spannend en uitdagend! 
 
Liedjes, rijmpjes, activiteiten, videomateriaal en …. Benny! 
Kinderen tot vier jaar ontmoeten pop Benny die alleen Engels spreekt. De kinderen benoemen 
in het Engels wat ze zien en doen. Ze doen spelletjes en leren Engelse liedjes. De moedertaal 
komt er niet aan te pas, ze ‘vertellen’ met gebaren, expressie en beweging. Groep 1 tot en met 4 
werkt met de interactieve en speelse lesmethode iPockets. De kinderen ontdekken de Engelse 
taal met behulp van liedjes, rijmpjes, interactieve praatplaten en videomateriaal. Groep 5 tot en 
met 8 werkt met de internationaal erkende lesmethode Our Discovery Island. Our Discovery 
Island is gericht op een hoog taalniveau. Op de BSO krijgen de kinderen een leuk en 
gestructureerd aanbod van activiteiten waarmee ze eveneens op een speelse manier bezig zijn 
met de Engelse taal.       
 
Officiële start - feestje in Engelse stijl - op 4 oktober 
Een High Tea, spelletjes voor de kinderen en toepasselijk vervoer tussen de twee locaties zijn de 
ingrediënten van de officiële bezegeling van de doorgaande leerlijn Engels waar OBS De Tandem 
en Yes! Kinderopvang bijzonder trots op zijn.     
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Noot voor de redactie (niet voor publicatie)  

 
U bent van harte welkom om bij de feestelijke officiële start aanwezig te zijn,  
vrijdag 4 oktober 2013 om 17:00 uur op het Van Karnebeekpad 6 in Zwijndrecht. 

 
Informatie:  Reinier Vierhoven, directeur OBS De Tandem, 078 – 6121760/6123033 

Rebecca Kooiman, locatiemanager Yes! Kinderopvang, 06 – 83698850 


