
 

Datum: 29 augustus 2014  
Onderwerp: De BSO van Yes! was weer feestje tijdens de zomervakantie! 
 
BEGIN PERSBERICHT 
 
Boswachter spelen, huttendorp bouwen, helpen in een verzorgingstehuis, een korfbalclinic en 
een bezoek aan de brandweer. Dit, en nog veel meer, gebeurt allemaal tijdens de vakantieopvang 
van Yes! Kinderopvang. Ook in de afgelopen zomervakantie hebben de kinderen weer volop 
genoten van de activiteiten op de locaties en de verschillende uitjes. 
Zo zijn de kinderen onder andere naar Avifauna, Drievliet, Speeltuin West, de Speelfabriek en 
het Mastbos geweest. Ook kregen kinderen een rondleiding in De Kuip.  
 
Marith van de locatie Witte de Withstraat vertelt over het uitstapje naar Avifauna: ‘Er was een 
leuke speeltuin met een spookhuis en ook nog vogels.’ Avantika vond het zo leuk dat ze nog een 
keer met papa er naar toe wil. De kinderen kregen namelijk een vrijkaartje om nog een keer te 
gaan. Ook Brimm heeft een leuke dag gehad en vertelt: ‘De papegaaienshow vond ik het leukst, 
omdat de vogels met de muziek mee deden.’ Niet alleen de kinderen maar ook pedagogisch 
medewerker Vanja kijkt terug op een geslaagd uitje: ‘Ik vond het een superleuk uitje met een 
goede balans tussen educatie (allerlei verschillende vogels en vogelshows) en lekker spelen in de 
speeltuin met o.a. drie grote glijbanen en trampolines. De kinderen waren erg enthousiast over 
dit uitje. En als de kinderen genieten, genieten wij ook.’ 
 
Met of zonder opvang in de schoolvakanties 
Vakantieopvang is bijzonder leuk, maar niet verplicht. Ouders kunnen bij Yes! namelijk ook 
kiezen voor buitenschoolse opvang zonder opvang tijdens de schoolvakanties, of met een 
beperkt aantal weken vakantieopvang. Kiest u voor vakantieopvang, dan is het minimum aantal 
weken per kalenderjaar in Zwijndrecht, Heerjansdam en Hendrik-Ido-Ambacht 7 en in 
Ridderkerk 8. U bepaalt zelf in welke vakantieweken uw kind naar de vakantieopvang komt.    
 
Nog steeds veel minder duur dan ouders vaak denken 
De BSO bij Yes! Kinderopvang is veel minder duur dan ouders vaak denken. Ons basistarief is 
gelijk aan het Belastingplafond, waardoor u over dit volledige bedrag in aanmerking komt voor 
een Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Met een gezinsjaarinkomen van €30.000 
betaalt u bijvoorbeeld voor opvang op maandag- en donderdagmiddag op BSO-locatie 
Beethovenlaan 97 in Zwijndrecht na schooltijd zonder vakantieopvang €26,50 netto - dus na 
verrekening van de Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst - per maand voor een kind. 
Kiest u daarbij voor zeven weken vakantieopvang? Dan betaalt u €45,38 netto per maand.  
Bovenstaande bedragen zijn slechts een voorbeeld om u een indicatie te geven van wat 
buitenschoolse opvang ongeveer kost. De kosten zijn niet alleen afhankelijk van uw inkomen en 
op welke dagen opvang u afneemt, maar ook van de school. Hoe meer uren opvang er zijn, 
bijvoorbeeld omdat een school vroeg uit is, hoe hoger de kosten voor naschoolse opvang. Als er 
een kinderrestaurant van Yes! is op de school van uw kind, kunt u ook nog genieten van de 
voordelen van ons kinderrestaurant zoals bijvoorbeeld een verzorgde gezonde en gezellige 
maaltijd. U betaalt hiervoor een vergoeding.  

 



 

 

 
Vakantieopvang kan ook zonder BSO/NSO/VSO!  
Komen uw kinderen in de schoolweken niet naar de naschoolse en/of voorschoolse opvang van 
Yes!? Ook dan kunnen ze meedoen aan de bijzonder leuke activiteiten in de schoolvakanties! U 
kiest dan voor losse vakantieopvang. Ook daarvoor geldt de Kinderopvangtoeslag van de 
Belastingdienst. Geen kind hoeft zich in de schoolvakanties te vervelen en saai alleen thuis te 
zitten als de ouders aan het werk zijn!  
 
Kijk op www.yeskinderopvang.nl voor meer informatie, rekenvoorbeelden, een overzicht van de 
locaties en een link naar de website van de Belastingdienst om uw persoonlijke berekening te 
maken. Bent u nieuwsgierig naar één van onze locaties? Maak dan een afspraak om één of 
meerdere locaties te bezoeken! Stuur dan een e-mail naar klantenservice@yeskinderopvang.nl. 
Graag tot ziens bij Yes! Kinderopvang! 
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De kinderen genieten volop van de leuke uitjes tijdens de zomervakantie! 
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