
 

BEGIN PERSBERICHT 
 
Yes! Gecertificeerd voor Engels op kinderdagverblijf! 
Wederom bereikt Yes! Kinderopvang een mijlpaal om trots op te zijn! Na een intensief  
trainingstraject en een spannende visitatie kwam op donderdag 16 oktober 2014 het verlossende 
woord; Kinderdagverblijf De Were is als eerste kinderdagverblijf in Zwijndrecht gecertificeerd 
voor Early Bird, het programma waarmee kinderen vanaf twee jaar spelenderwijs in aanraking 
komen met de Engels taal! Well done!  
 
Op jonge leeftijd een andere taal leren 
Kinderen die vanaf twee jaar spelenderwijs Engels leren, leggen een prima basis voor de rest van 
hun leven. Op jonge leeftijd een andere taal leren, is bijzonder goed voor de ontwikkeling. Ze 
stromen bijvoorbeeld door naar basisscholen die vanaf groep 1 Engels geven en vervolgens naar 
het tweetalig middelbaar onderwijs. Een goede leerlijn Engels begint dus bij Yes! Kinderopvang. 
Daarom is het van groot belang dat we hiervoor het juiste programma op een goede manier 
gebruiken. Daar hebben de medewerkers hard aan gewerkt, met als beloning dat 
kinderdagverblijf De Were nu zelfs gecertificeerd is voor het programma Early Bird. En dat is 
uniek in Zwijndrecht!   
 
Enthousiast 
Ouders zijn erg enthousiast over Engels bij Yes! Kinderopvang. ‘Wij vinden het Early 
Birdprogramma echt geweldig. Ze pakken er onwijs veel van op en dat op zo’n jonge leeftijd’, 
vertelt één van de ouders. Early Bird biedt jonge kinderen de unieke mogelijkheid om op een 
speelse manier kennis te maken met de Engelse taal. Pop Benny speelt bij iedere activiteit de 
hoofdrol en spreekt alleen Engels. De kinderen zingen bijvoorbeeld liedjes met Benny, 
benoemen de kleuren, leren tellen en weten al snel hoe het fruit op de fruitschaal in het Engels 
heet.  
 
Combineer Engels met één van de unieke opvangmogelijkheden  
Op kinderdagverblijf De Were leren kinderen niet alleen Engels, maar kunt u ook nog eens 
profiteren van de unieke opvangmogelijkheden! Wat dacht u van altijd een vertrouwd plekje 
zonder ook maar iets te organiseren of door te geven, en maar voor drie dagen per week te 
betalen (pakket Altijd welkom)? Of van niet meer doorbetalen in de weken waarin u op vakantie 
bent? Opvang is al mogelijk vanaf 40 zelf te bepalen weken per jaar, vanaf een zelf te bepalen 
begintijd (7-11) en vanaf 7 opvanguren per dag (pakket Vrije keus). U leest er alles over op de 
website.         
 
Kosten en rondleiding zijn geheel vrijblijvend 
De kosten van de opvang zijn afhankelijk van uw wensen. Voor spelenderwijs Engels leren 
brengen wij géén extra kosten in rekening! Geheel vrijblijvend weten wat kinderdagverblijf De 
Were u zou kosten? Vraag dan gerust een offerte en rondleiding aan! Het verplicht u tot niets! 
Ga naar www.yeskinderopvang.nl voor meer informatie en een offerte aanvragen, of bel 078-
6121330. 
  

 

http://www.yeskinderopvang.nl/


 

 

EINDE PERSBERICHT 
 
Fotobijschrift 
 
Yes! Kinderen en medewerkers kinderdagverblijf De Were dolblij met certificering!  

 
 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie!) 
 
Meer informatie: Rebecca Kooiman-Ringeling, locatiemanager,  

06-83698850 ( ma/di/do/vr tot 14.00 uur) 
 
 
 
 
 
 
 


