
 

Datum: 15 mei 2015 
Onderwerp: Spectaculaire optredens tijdens Yes! Got Talent!  
 
BEGIN PERSBERICHT 
 
De meivakantie zit er weer op en wat hebben de kinderen weer leuke activiteiten gedaan tijdens 
de vakantieopvang van Yes! Kinderopvang. Zo hebben de kinderen o.a. uitstapjes gemaakt naar 
Barend Bos, het Boijmans van Beuningen museum, Avonturenpark Albrandswaard, de 
Biesbosch en Fort Drakensteijn. Jada van de locatie Frits Vogelstraat vertelt enthousiast: ‘Super 
leuk dat er steeds verschillende thema’s zijn en hele leuke uitjes. Ik vond het uitje naar de 
Sportboulevard heel erg leuk, omdat ik zelf ook heel erg van sporten houd.’ Manou van de 
locatie Witte de Withstraat over haar uitje naar de Biesbosch: ‘Ik heb daar het beverbos gezien. 
Daar kan je zien hoe bevers een huisje maken. De speeltuin was ook leuk.’  
Ook de ouders kunnen altijd meegenieten van de leuke activiteiten, Yes! plaatst namelijk altijd 
foto’s op de Facebookpagina’s van de locaties. De kinderen van de Hoendersekade 1 in 
Zwijndrecht hadden dit keer een leuke afsluiting van de vakantie. Zij hadden namelijk op 
donderdag een echte Yes! Got Talent! 
 
Aan de talentenshow mochten alle kinderen meedoen. Tijdens de vakantieopvang, maar ook 
thuis hebben de kinderen hard geoefend op hun act. Er waren veel spectaculaire acts zoals 
hiphop, breakdance, circus en playbackacts. Wat een talenten hebben we in huis! Zoals bij een 
echte talentenshow hoort was er een visagist en stylist om de kinderen mooi te maken voor hun 
optredens.  
Ook de directie en het management van Yes! waren nieuwsgierig naar de optredens. In de jury 
zaten Paul en Eva, directeuren van Yes! en Wieneke, manager kinderopvang van Yes!.  
De spanning was wel te voelen bij de kinderen, maar wat een lef om te durven optreden voor een 
"echte" jury! Na elk optreden kregen de kinderen feedback van de jury en een groot applaus! 
Ook hadden de pedagogisch medewerkers nog een verrassingsact voor de kinderen, want als de 
kinderen dit durven, dan de pedagogisch medewerkers ook. 
 
Nadat iedereen zijn of haar talent had laten zien, ging de jury in beraad en werd besloten dat 
iedereen sowieso een derde plek heeft verdiend. Daarom kregen alle kinderen een medaille. Op 
nummer 2 is Kim Schuijer geëindigd en Bente Zwanenburg is nummer 1 geworden! Wij 
bedanken alle kinderen voor hun geweldige optredens! 
 
Buitenschoolse opvang van Yes! 
Heeft uw kind ook zin om met leeftijdsgenootjes te spelen en leuke activiteiten te doen? Kijk dan 
snel op www.yeskinderopvang.nl. U kunt buitenschoolse opvang met of zonder vakantieopvang 
afnemen. Ook alleen opvang tijdens de vakantie is mogelijk. Door de vele unieke 
keuzemogelijkheden bij Yes! is BSO vaak goedkoper dan ouders in eerste instantie denken. 
Vraag daarom altijd geheel vrijblijvend een offerte aan! Het verplicht u tot niets. Bel of mail ons: 
078 – 612 13 30 of klantenservice@yeskinderopvang.nl.  
 
EINDE PERSBERICHT 
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Foto 
 

 
De kinderen van Yes! lieten spectaculaire dansacts zien! 
 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie)  
Informatie:  
Rebecca Kooiman-Ringeling, locatiemanager Yes! Kinderopvang 
Telefoon: 06-83698850  
E-mail: r.kooiman@yeskinderopvang.nl 
Werkdagen maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag tot 14.00 uur 
 
 


