
 

Datum: 11 juni 2015 
Uitnodiging: Mini Kidsrun Hendrik-Ido-Ambacht 
 
De kinderen van Yes! Kinderopvang rennen mee voor het goede doel! 
 
Yes! Kinderopvang zet zich regelmatig in voor goede doelen. Dit gebeurt op de landelijk niveau, 
maar ook regionaal niveau in onze omgeving. Daarnaast vinden wij sporten, bewegen, gezond 
eten en water drinken bijzonder belangrijk.  
 
Op donderdag 18 juni a.s. vindt de Hoog Ambacht KidsRun plaats in Hendrik-Ido-Ambacht. De 
opbrengst van deze KidsRun gaat naar Hospice De Cirkel. Hospice De Cirkel is een 
plaatsvervangend thuis waar ongeneeslijk zieken die niet langer dan drie maanden te leven 
hebben, te gast zijn om te sterven.  
De locaties Gerard Alewijnsstraat en Witte de Withstraat van Yes! Kinderopvang willen graag 
hun steentje bijdragen aan dit prachtige initiatief.  
Daarom is er in die week, op dinsdag 16 juni, in samenwerking met HI5 Ambacht, een mini 
KidsRun georganiseerd voor de kinderen van het kinderdagverblijf en de peuterspeelgroep. Zo 
kunnen de allerkleinsten ook meedoen en hun bijdrage leveren aan het goede doel. 
De ouders van de kinderen hebben een sponsorformulier gekregen, zodat de kinderen samen 
met hun ouders zoveel mogelijk sponsors krijgen. Uiteraard gaat de opbrengst van deze mini 
KidsRun ook geheel naar Hospice de Cirkel.  
 
Leuk en uitdagend parcours 
De pedagogisch medewerkers van de locaties hebben samen met HI5 Ambacht een leuk en 
uitdagend parcours bedacht, waaraan alle kinderen die kunnen lopen, mee kunnen doen. Ook 
wordt er gedanst en is de mascotte van de KidsRun, beer Runnie, aanwezig. Yes! Kinderopvang 
hoopt een mooi sponsorbedrag op te halen en heeft veel zin in deze activiteit voor het goede 
doel! 
 
Hierbij nodigen we u graag uit om aanwezig te zijn bij de mini Kidsrun op de locatie Witte de 
Withstraat in Hendrik-Ido-Ambacht! De run vindt plaats van 9:30 tot 11:00 uur.  
 
Waar: Witte de Withstraat 46 Hendrik-Ido-Ambacht  
Tijd: 9:30 uur tot 11:00 uur 
 
Meer informatie: 
Christianne Borgstijn, locatiemanager Yes! Kinderopvang  
Telefoon: 06-51553017  
Bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag  
E-mail: c.borgstijn@yeskinderopvang.nl  
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