
 

Datum: 20 november 2014 
Onderwerp: Yes! ook in 2015 voor kinderen én ouders 
 
BEGIN PERSBERICHT 
 
Een vertrouwd opvangplekje voor ieder kind en mogelijkheden die aansluiten bij wat eigentijdse 
ouders nodig hebben, dat is waar Yes! Kinderopvang ook in 2015 weer voor staat. ‘De wensen 
van ouders zijn ieder jaar het vertrekpunt bij de ontwikkeling van het aanbod. Uiteraard tornen 
we niet aan de pedagogische kwaliteit en willen we de opvang betaalbaar houden,’ legt Eva 
Klein, directeur Yes! Kinderopvang uit. In 2015 presenteert Yes! onder andere nieuwe BSO-
pakketten.   
   
Nieuw op de BSO: Altijd welkom 
Alle BSO’s van Yes! kennen vanaf 2015 drie pakketten:  Altijd welkom, Vrije keus en Vakantie.  
Altijd welkom is een pakket waarbij ouders zich geen zorgen meer hoeven te maken over de 
opvang. ‘Mijn moeder past altijd op dinsdag op mijn zoontje. Nu moet ze plotseling naar het 
ziekenhuis. Gelukkig kan ik bij Yes! gebruikmaken van het vertrouwde opvangplekje, ook als het 
onverwachts is, en hoeft mijn zoontje niet mee naar mijn werk!’ Dit zou een reactie van een 
BSO-ouder in 2015 kunnen zijn. Met Altijd welkom is er namelijk nooit een probleem. En de 
kosten? Ouders betalen maar voor drie dagen per week en krijgen ook nog eens 75% korting op 
de overblijf als er een kinderrestaurant van Yes! op hun school is!    
 
Meer te kiezen 
Voor ouders die het prettig vinden om de opvang precies af te stemmen op hun wensen, heeft 
Yes! het BSO-pakket Vrije keus. Opvang alleen in de schoolweken? Dat kan! Toch een aantal 
weken genieten van de spectaculaire vakantieactiviteiten? Ook dat kan al vanaf 7 (Ridderkerk 
vanaf 8) weken. En voor studiedagen en andere vrije schooldagen buiten de vakantieweken, 
introduceert Yes! de ‘vrij-van-schoolkeren’. Het is niet verplicht om hiervan gebruik te maken; 
1, 2, 3, 4 of alle keren per jaar kan ook. Opvang alleen in de vakantieweken kan al vanaf 9 
(Ridderkerk vanaf 10) weken per jaar! Dit is het nieuwe BSO-pakket Vakantie.      
 
Onbeperkt ruilen  
De pakketten Altijd welkom en Vrije keus kende u wellicht al van het kinderdagverblijf. Daar 
bestaan ze al even en zijn ze erg succesvol, omdat ze goed passen bij wat ouders nodig hebben. 
Deze vernieuwing zet Yes! in 2015 ook in gang voor de BSO. Maar ook het kinderdagverblijf 
ontwikkelt zich verder. Zo is er vanaf 2015 bij Yes! geen limiet meer op het ruilen van dagen. 
Niet op de BSO en ook niet op het kinderdagverblijf. Daarnaast blijven de basistarieven ook in 
2015 binnen het belastingplafond, waardoor ouders in de meeste gevallen voor het volledige 
uurtarief kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen.   
 
Uniek 
Bijzondere tuinen, Engels vanaf 2 jaar, christelijke identiteit, kindcentra, gedeelde wereld, 
zwemBSO, opvoedhulp … het is een greep uit de unieke extra’s die ouders bij Yes! vinden. Dat is 
toch veel leuker dan uw kind mee naar uw werk te moeten nemen? Kijk eens op Facebook voor 

 



 

 

een impressie van de opvang en vraag eens geheel vrijblijvend een offerte en/of rondleiding aan: 
klantenservice@yeskinderopvang.nl of 078-612 13 30.     
EINDE PERSBERICHT 
 
Foto 

 
De kinderen doen regelmatig leuke uitstapjes, bijvoorbeeld naar de kaasboerderij! 
 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie)  
Eva Klein,  directeur Yes! Kinderopvang 
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