
 

 

BEGIN PERSBERICHT 
 
Gezellige festiviteiten en inloop Yes! Kinderopvang, Rajubibos Heerjansdam 
Het RaJuBiBos is een geweldig kindcentrum met mooie ruimtes, grote betrokkenheid, actieve 
samenwerking, scherpe prijzen en nog veel meer! U vindt er opvang voor kinderen vanaf 0 jaar, 
onderwijs, bibliotheek en speel-o-theek onder één dak. Vol trots willen wij u het kindcentrum 
laten zien. Daarom organiseren wij op 27 juni van 17:00 tot 20:00 uur gezellige festiviteiten en 
een inloop voor kinderen, ouders, omwonenden en belangstellenden. Yes! Kinderopvang en de 
bibliotheek verwelkomen u graag in het RaJuBiBos aan de Sportlaan 6 in Heerjansdam! En bij 
Yes! Kinderopvang kunt u tevens gratis inschrijven zonder ergens aan vast te zitten.    
 
Komt u ook op 27 juni naar het RaJuBiBos? 
De kinderen kunnen mozaïeken, schminken, tatoeages maken en knutselen. Hebben ze daarna 
nog energie over? Dan kunnen ze zich bijvoorbeeld vermaken op het springkussen. Of even 
uitrusten met een hapje en een drankje. Er is volop informatie over de opvang, dus u kunt zich 
rustig oriënteren. Een team van medewerkers staat voor u klaar! U kunt de locatie bekijken, de 
sfeer proeven, een praatje maken en uw vragen stellen.  
 
Kinderdagverblijf Vrije keus en peuterspeelgroep 
Kinderen vanaf 0 jaar vinden in het kinderdagverblijf een warme, eigentijdse plek. Naast het 
bieden van warmte, geborgenheid en vertrouwen neemt het stimuleren van de kinderen een 
belangrijke plaats in. In het RaJuBiBos huist een uniek kinderdagverblijf van Yes! Kinderopvang 
met bijzondere keuzemogelijkheden. U heeft bijvoorbeeld keuze in begintijd (7, 8, 9, 10 of 11 
uur), aantal weken (vanaf 40) en welke weken. Dat kan u al snel vele euro’s per jaar schelen! 
Want uniek zijn niet alleen deze keuzemogelijkheden, maar ook de prijs. U betaalt namelijk voor 
alle opties een laag uurtarief van € 6,46. Kinderen van 2 tot 4 jaar ontwikkelen zich 
spelenderwijs in de peuterspeelgroep. De betrokken medewerkers bereiden de kinderen prima 
voor op groep 1.  De peuterspeelgroep is een vast aantal uren per ochtend geopend. Voor de 
peuterspeelgroep kunt u – evenals voor het kinderdagverblijf - een tegemoetkoming krijgen van 
de Belastingdienst. 
 
Actieve samenwerking zorgt voor naadloze overgang 
Onderwijs en kinderopvang werken actief samen in het RaJuBiBos. Niet alleen de tijden, maar 
ook bijvoorbeeld de omgang met de kinderen stemmen ze op elkaar af. Hierdoor loopt de 
ontwikkelingslijn van ieder kind optimaal door. Kinderen staan niet bij iedere fase voor een 
onbekende uitdaging waarin begeleiders en kinderen steeds weer opnieuw elkaar en het systeem 
moeten leren kennen. Op een natuurlijke wijze gaan de kinderen met 4 jaar dan ook naar een 
van de twee basisscholen in het RaJuBiBos waar de voorschoolse en naschoolse opvang 
uiteraard naadloos op aansluiten. Hierover en over nog veel meer activiteiten in het RaJuBiBos 
informeren we u graag uitgebreid op 27 juni! Graag tot dan! 
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