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Onderwerp: Yes! Kinderopvang opent een nieuwe locatie Zwijndrecht 
 
BEGIN PERSBERICHT 
 
Yes! Kinderopvang opent nieuwe locatie 0-13 jaar 
 
Na de zomervakantie opent Yes! Kinderopvang een nieuwe locatie op de Emmastraat in 
Zwijndrecht. In het pand achter het voormalige schippersinternaat is veel ruimte voor een 
geweldige BSO én een nieuw kinderdagverblijf. Het kinderdagverblijf krijgt de christelijke 
identiteit en is daarmee het eerste christelijke kinderdagverblijf in Zwijndrecht. De BSO krijgt 
een atelier en is niet gesitueerd in een basisschool; alle kinderen kunnen ervan genieten! Ook is 
er aandacht voor spelenderwijs Engels leren op de BSO. Parkeergelegenheid is er voldoende en 
uiteraard gelden voor deze nieuwe locatie de aantrekkelijke pakketten die u alleen bij Yes! vindt.   
 
Goede ervaringen met christelijk kinderdagverblijf 
Yes! heeft al meerdere succesvolle locaties met een christelijke identiteit. In Hendrik-Ido-
Ambacht bijvoorbeeld, zijn de ouders bijzonder tevreden over het christelijk kinderdagverblijf 
van Yes!.  De identiteit komt niet alleen voort uit het programma waarmee de locaties werken, 
maar vooral uit de achtergrond en ervaring van de medewerkers. Het nieuwe christelijke 
kinderdagverblijf in Zwijndrecht is dan ook een waardevolle aanvulling op de bestaande 
kinderdagverblijven in de gemeente.  
 
Onafhankelijke BSO met eigen atelier en Engels 
In het pand aan de Emmastraat krijgt de BSO een atelier. Hier stimuleert Yes! na schooltijd de 
creatieve talenten van de kinderen. Alle kinderen kunnen hier gebruik van maken; de  
buitenschoolse opvang is niet gesitueerd in een basisschool. De Toermalijn Emmastraat en 
Julianaschool zitten op een steenworp afstand van de nieuwe locatie. Naast het atelier leren de 
kinderen ook spelenderwijs Engels op de BSO. En leren zwemmen? Dat kan ook vanaf deze 
nieuwe locatie.     
 
Aantrekkelijke Yes!-pakketen  
Gebruikmaken van het kinderdagverblijf of de BSO op de Emmastraat kan met de 
aantrekkelijke pakketten –bijvoorbeeld ‘Altijd welkom’ of ‘Vrije keus’- die u alleen bij Yes! vindt. 
Uit ervaring blijkt dat deze pakketten erg gunstig zijn en dat ouders de ontzettende flexibiliteit 
voor het lage basistarief erg waarderen. Het kan ouders vele euro’s besparen! 
 
Informatie  
Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan op www.yeskinderopvang.nl. Hier vindt u ook een 
schat aan informatie. Bellen kan ook: 078 – 612 13 30. Achter de schermen zijn de 
voorbereidingen voor de nieuwe locatie al in  volle gang. Volg de ontwikkelingen op 
www.facebook.com/yeskinderopvangemmastraat9.   
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In het atelier op de BSO stimuleert Yes! na schooltijd de creatieve talenten van de kinderen 
 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie)  
Marian Schouten, locatiemanager Yes! Kinderopvang 
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