
 

BEGIN PERSBERICHT 
 
Yes! focust op cultuur 
De BSO-kinderen in Ridderkerk hebben het momenteel bijzonder druk met het creëren van 
kunst. Ze maken individuele werken zoals een lappenpop of een ecolineschilderij, en 
groepscreaties. Zij doen dit met veel passie en enthousiasme. Een selectie van de kunstwerken 
zal te zien zijn tijdens de kunstexpositie van Kiem, het platform voor kunst voor kinderen en 
jongeren in Ridderkerk. Van begin tot eind november kunt u de expositie bewonderen in de hal 
van het gemeentehuis in Ridderkerk. Er zijn ook kunstwerken te zien van leerlingen van het 
Gemini College, Farelcollege en basisschool De Reijer. Op 5 november wordt de expositie 
officieel geopend, van 19:00 tot 20:00 uur, met cupcakes van de hand van onze BSO’ers!     
 
Talenten 
Yes! Kinderopvang wil kinderen graag met zoveel mogelijk aspecten in aanraking laten komen. 
Locatiemanager Yvonne de Snoo legt uit waarom: ‘Als kinderen met veel aspecten in aanraking 
komen, kunnen ze hun talenten ontdekken en kunnen ze ervaren waar ze goed in zijn. Hierdoor 
groeit het zelfvertrouwen. Culturele aspecten mogen hierin niet ontbreken. Daarom ben ik erg 
blij dat Yes! zich momenteel inzet om cultuur op een aantal locaties structureel op te nemen als 
een unieke extra activiteit. Via een intensieve training bereiden we de medewerkers hierop voor, 
zodat zij weten hoe ze culturele activiteiten goed kunnen integreren in de bestaande activiteiten. 
Hierdoor krijgt cultuur structureel een vaste plek in het opvangprogramma.’ Onlangs is Yvonne 
geïnterviewd door het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst.      
 
Informatie 
Op www.yeskinderopvang.nl vindt u meer informatie over de Yes!-locaties en 
opvangmogelijkheden. Hier kunt u ook direct en geheel vrijblijvend een offerte en/of 
rondleiding aanvragen. Bellen kan ook: 078 – 612 13 30. De klantenservice staat voor u klaar.   
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BSO’ers Yes! maken kunstcreaties voor expositie! 
 

 

http://www.yeskinderopvang.nl/


 

 

 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie)  
 
Meer informatie:  
Yvonne de Snoo, locatiemanager 
06-83700150 (ma/di/do/vr) 
y.desnoo@yeskinderopvang.nl 
 
 
 


