
 

BEGIN PERSBERICHT 
 
Medewerkers Yes! in huwelijksbootje 
Bij Yes! Kinderopvang vieren we de liefde in alle soorten en maten! Kinderen worden verliefd op 
elkaar en gaan in sommige gevallen zelfs met elkaar ‘trouwen’. Dat is natuurlijk groot feest! Ook 
pedagogisch medewerkers worden verliefd, stappen in het huwelijksbootje en vieren feest. Ze 
betrekken de kinderen hier ook vaak bij. In de afgelopen periode zijn er een hoop medewerkers 
van Yes! getrouwd. Daar genoten niet alleen de bruidparen zelf, maar ook de kinderen van!  
 
Mooiste dag 
Natuurlijk is de trouwdag voor onze medewerkers de mooiste dag van hun leven, maar ook de 
kinderen genieten volop van zo’n dag. De kinderen van de peuterspeelgroep locatie Reijerweg 
onthaalden hun ‘juf’ Mariëlle vrolijk en warm toen zij met haar Frank in het huwelijksbootje 
stapte. De meisjes droegen een prachtige sluier, en de jongens een hoge hoed. Toen het 
bruidspaar onder de prachtig versierde bogen doorliep, zongen de kinderen het feestlied dat ze 
in het geheim hadden ingestudeerd. Jaïr en Amelie mochten het cadeau aanbieden en Jaïr 
mocht zelfs het boeket vasthouden! Hij was apetrots.  
 
Kinderen betrekken 
‘Een bruiloft is een belangrijke dag voor onze pedagogisch medewerkers en iets wat ze uiteraard 
ook delen met de kinderen van hun groep. De kinderen worden erbij betrokken doordat ze 
bijvoorbeeld iets moois knutselen of een lied instuderen voor de aanstaande bruid. Het is dan 
ook geweldig dat de kinderen dan ook daadwerkelijk bij het huwelijk aanwezig mogen zijn 
omdat het op deze wijze echt gaat leven voor de kinderen en zij vol trots hun bijdrage kunnen 
leveren’, aldus Marije van der Schelling, pedagoog Yes! Kinderopvang.  
 
Anders 
Iedere bruiloft is anders. De verschillende medewerkers betrekken de kinderen dan ook steeds 
weer op een andere manier. Op de trouwdag van Sally, pedagogisch medewerker op de locatie 
Gerard Alewijnsstraat, kwamen de kinderen bij het stadhuis van Dordrecht kijken. Daar gaven 
de kinderen hun zelfgemaakte boekje ‘Liefde is…’. Hoe toepasselijk! Tijdens de bruiloft van 
Annelies, pedagogisch medewerker op de locatie Burg. de Zeeuwstraat, verrasten de BSO-
kinderen het paar bij het gemeentehuis met een haag van bellenblaas en tekstbordjes 'Just 
married'. De meisjes hadden een mooie sluier in het haar. De kinderen schonken het bruidspaar 
een mooie wensboom.   
 
Geluk 
Yes! Kinderopvang is de bruidsparen bijzonder dankbaar dat ze hun mooiste dag delen met de 
kinderen. Dit past uitstekend in het pedagogisch beleid. Yes! wenst alle onlangs  getrouwde 
medewerkers en alle andere kersverse bruidparen heel veel geluk! Wilt u meer weten over Yes! 
Kinderopvang? Kijk op www.yeskinderopvang.nl of bel de klantenservice via 078 – 612 13 30. 
Wij zijn u graag geheel vrijblijvend van dienst!   
 
EINDE PERSBERICHT 
 

 

http://www.yeskinderopvang.nl/
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Onderschrift foto: De kinderen verrasten Yes!-medewerker Annelies bij het gemeentehuis.  
 
 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie)  
Marije van der Schelling  
Projectcoördinator Pedagogiek en Zorg 
Telefoon: 06-51 926 870, werkdagen: maandag tot en met donderdag 
E-mail : m.vanderschelling@yeskinderopvang.nl  
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