
 

BEGIN PERSBERICHT 
 
Peuterspeelgroep Yes! Kinderopvang nu vijf ochtenden geopend  
In een peuterspeelgroep spelen 2- tot 4-jarigen in de schoolweken twee of meer ochtenden of 
middagen per week. Een peuterspeelgroep draagt veel bij aan de ontwikkeling van peuters, 
zeker als kinderen niet naar het kinderdagverblijf gaan. Peuters raken alvast vertrouwd met 
routines en vaardigheden die ze straks op de basisschool nodig hebben. Ook spelen ze met ander 
speelgoed en knutselen ze met andere materialen dan thuis. Ze leren van elkaar door naar elkaar 
te kijken en elkaar na te doen. Hierdoor ontdekken ze een hele nieuwe wereld. Dit is niet alleen 
erg leuk, maar ook nog eens heel goed voor de ontwikkeling van de kinderen.  
 
Extra ochtend geopend 
De peuterspeelgroep van Yes! Kinderopvang in Ridderkerk bevindt zich aan de Reijerweg 60, in 
basisschool De Regenboog. Vanaf het nieuwe schooljaar is de peuterspeelgroep ook op de 
woensdagochtend geopend. Peuters zijn vanaf nu dus vijf ochtenden in de week van harte 
welkom om te komen spelen. De peuterspeelgroep is geopend van 8:30 tot 11:30 uur. 
 
Samen spelen, samen delen 
De kinderen leren op de peuterspeelgroep om rekening te houden met elkaar. Als meerdere 
kinderen met hetzelfde speelgoed willen spelen, stimuleren de pedagogisch medewerkers van 
Yes! Kinderopvang ze om zelf een oplossing te bedenken. Hierdoor leren ze om te delen en 
keuzes te maken. Dit is belangrijk voor de ontwikkeling en zal ze straks op de basisschool goed 
van pas komen. Spelenderwijs worden de peuters van de peuterspeelgroep steeds zelfstandiger.   
 
Christelijke identiteit 
De peuterspeelgroep aan de Reijerweg 60 heeft een christelijke identiteit. Dit betekent dat de 
peuters spelenderwijs kennismaken met de bijbel(verhalen). Bidden, danken en liedjes met een 
christelijke identiteit zijn onderdeel van het dagprogramma. En rondom de christelijke 
feestdagen komt de betekenis ervan spelenderwijs aan bod.  
 
Leuke uitstapjes en activiteiten 
De peuters trekken er regelmatig op uit. Ze gaan bijvoorbeeld de eendjes voeren, boodschappen 
doen en naar de basisschool om alvast een kijkje te nemen of om samen met de kleuters te 
genieten van een activiteit of viering. Maar ook op de eigen locatie vermaken de peuters zich 
uitstekend. Uiteraard is er veel tijd om gewoon lekker te spelen. De kinderen kiezen zelf of ze 
bijvoorbeeld iets willen maken of doen. De medewerkers weten vanuit hun deskundigheid 
precies hoe ze de peuters moeten stimuleren en begeleiden. Ze werken hiervoor met erkende 
programma’s die zijn ontwikkeld om peuters te stimuleren in hun ontwikkeling.            
 
Kinderopvangtoeslag 
Alle peuterspeelgroepen van Yes! Kinderopvang voldoen aan de wettelijke eisen voor 
kinderopvang, waardoor ouders een tegemoetkoming kunnen aanvragen bij de Belastingdienst, 
de zogenaamde kinderopvangtoeslag. De hoogte ervan is afhankelijk van onder andere het 
gezinsinkomen. Voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, heeft Yes! 
Kinderopvang op iedere peuterspeellocatie enkele subsidieplekken.    
 

 



 

 

Meer informatie 
Meer informatie over de peuterspeelgroep vindt u op www.yeskinderopvang.nl of 078 – 612 13 
30. Op de website en telefonisch kunt u ook een rondleiding en/of offerte aanvragen. Het is 
gratis en verplicht u tot niets!    
 
EINDE PERSBERICHT 
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Spelenderwijs ontdekken en ontwikkelen op de peuterspeelgroep 
 
 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie)  
 
Informatie: 
Yvonne de Snoo, locatiemanager 
Telefoon: 0683700150, bereikbaar dinsdag t/m vrijdag 
E-mail: y.desnoo@yeskinderopvang.nl 
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