
 

BEGIN PERSBERICHT 
 
Yes! helpt bij keuze basisschool 
Iedere ouder moet op een bepaald moment een keuze maken voor een basisschool. Dat is 
tegenwoordig een hele uitdaging, want iedere basisschool heeft zijn eigen specialiteiten. En 
welke school past er bij welk kind? Als partner van het basisonderwijs in Zwijndrecht, 
Heerjansdam, Hendrik-Ido-Ambacht en Ridderkerk, helpt Yes! Kinderopvang haar ouders op 
weg naar een weloverwogen keuze.     
 
Een basisschool kies je niet zomaar 
Tijdens een open dag -vaak op een werkdag of op een dag waarop het programma van ouders 
toch al vol is-  komen ouders vaak niet verder dan één of twee scholen. Daardoor weten ze niet 
welke onderwijsmogelijkheden er nog meer zijn. Yes! Kinderopvang vindt dat een juiste 
schoolkeuze bijdraagt aan de ontwikkeling van een kind en zet zich daarom geheel vrijblijvend 
hiervoor in. Yes! heeft hier zelf geen belang bij, want vanuit iedere school kunnen kinderen al 
dan niet kiezen voor de buitenschoolse opvang van Yes!.     
 
Gratis Yes!-service  
In een persoonlijk gesprek informeren de Yes!-medewerkers de ouders van de kinderen die op 
het Yes!-kinderdagverblijf zitten. Hiervoor maken ze vooraf een afspraak met alle ouders die 
zo’n gesprek op prijs stellen. De diverse basisschoolmogelijkheden passeren de revue en ouders 
hebben alle gelegenheid om hun vragen te stellen. Vanuit de dagelijkse samenwerking met 
uiteenlopende basisscholen kennen de medewerkers veel scholen uit de praktijk. Daarnaast 
hebben de medewerkers pedagogisch kennis en kennen ze de kinderen en hun ontwikkeling. Dat 
maakt Yes! Kinderopvang de ideale partij om ouders onafhankelijk en vrijblijvend te informeren 
over de mogelijkheden. Natuurlijk is ook deze Yes!-service weer gratis.    
 
Meer informatie 
Zit uw kind op een kinderdagverblijf van Yes! en vraagt u zich af wanneer u gebruik kunt maken 
van deze nieuwe gratis service? Spreek dan gerust de locatiemanager aan. Bent u nog niet 
bekend met Yes! en bent u op zoek naar informatie over de bijzondere opvangmogelijkheden en 
(gratis) unieke extra’s? Kijk dan op www.yeskinderopvang.nl of bel 078 – 612 13 30.     
 
EINDE PERSBERICHT 
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