
 

BEGIN PERSBERICHT 
 
Yes! opent eerste kinderdagverblijf in Ridderkerk 
Het is bijna zover! Op 12 juni 2017 opent Yes! Kinderopvang een nieuw kinderdagverblijf in 
Ridderkerk. De kinderen van 0 tot 4 jaar zijn dan van harte welkom op de Voorn, in 
Kindcentrum Nova locatie Drievliet. Dit is het eerste kinderdagverblijf van Yes! Kinderopvang in 
Ridderkerk. In deze vertrouwde, uitdagende omgeving staan de betrokken pedagogisch 
medewerkers van Yes! klaar om de kinderen liefdevol op te vangen en te begeleiden in hun 
ontwikkeling.   
 
Het beste voor kinderen én ouders 
‘We zijn erg blij dat we deze stap gaan maken. Dan kunnen ook de baby’s, dreumesen en peuters 
in Ridderkerk genieten van onze fijne opvang en aantrekkelijke mogelijkheden op het 
kinderdagverblijf’, aldus Eva Klein, directeur-bestuurder Yes! Kinderopvang.  
Dat kinderopvang draait om de kinderen, vindt Yes! logisch. Maar ook ouders moeten zich 
prettig voelen bij de kinderopvang. Dat doet Yes! Kinderopvang door voortdurend in te spelen 
op de wensen van ouders. Daarom vindt u bij Yes! Kinderopvang gratis luiers en (fles)voeding 
binnen een vastgesteld assortiment, gratis inschrijven én annuleren totdat de opvang start, 
gratis ondersteuning door de eigen pedagoog en unieke pakketten tegen scherpe tarieven. Van 
volledige ontzorging tot afstemmen op de persoonlijke situatie, het kan allemaal bij Yes! 
Kinderopvang.  
 
Altijd welkom of Vrije keus 
Kinderdagverblijfkinderen met het Altijd welkompakket kunnen altijd terecht op hun 
vertrouwde plekje. U hoeft niets aan te vragen en kunt uw kindje altijd brengen en halen. 
Handig als opa en oma tijdelijk niet kunnen oppassen of als u plotseling moet werken. Ook fijn 
als u even uw handen vrij wilt hebben voor de kapper, tandarts, vriendinnenmiddag of 
verjaardagsboodschappen. Terwijl uw kindje altijd welkom is, betaalt u maar voor drie dagen 
per week! Stemt u de opvang liever volledig af op uw persoonlijke situatie? Dan kiest u voor het 
pakket Vrije keus. Al vanaf 40 zelf te kiezen weken per jaar en vanaf 7 zelf te kiezen uren per 
dag. U bepaalt dus zelf de begin- en eindtijd en de weken waarin u opvang nodig heeft. Ideaal als 
u of uw partner later start of eerder stopt met werken. Ook handig om te combineren met opa of 
oma. Heeft u opvang nodig op wisselende (halve) dagen per week? Dan heeft Yes! het pakket 
Standaard voor u.    
 
Meer informatie 
Meer informatie vindt u op www.yeskinderopvang.nl. Hier kunt u ook geheel vrijblijvend een 
offerte aanvragen. Dit kan ook telefonisch 078 – 612 13 30 of per e-mail 
klantenservice@yeskinderopvang.nl.       
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Noot voor de redactie (niet voor publicatie)  
 

 
De betrokken pedagogisch medewerkers van Yes! staan klaar om de kinderen liefdevol op te 
vangen en te begeleiden in hun ontwikkeling.   
 
Informatie:  
Lineke Reuvekamp 
Locatiemanager Yes! Kinderopvang 
Telefoon: 06-83698503   
E-mail: l.reuvekamp@yeskinderopvang.nl 
Werkdagen: ma/di/do 


