
 

Nu ook Engels voor tweejarigen in Ridderkerk!  
 
Yes! Kinderopvang breidt de succesvolle ervaringen met Engels voor tweejarigen uit naar 
Ridderkerk. De kinderen van peuterspeelgroep Bilderdijklaan in Kindcentrum Nova locatie de 
Noord, hebben onlangs kennisgemaakt met pop Benny.  
 
Spelenderwijs Engels leren 
‘Benny hoort bij ‘Benny’s Playground’ van ‘Early Bird’, het programma dat we gebruiken om de 
kinderen spelenderwijs te laten proeven van de Engelse taal. Als Benny in de kring komt, 
spreken de medewerkers en kinderen Engels’, vertelt locatiemanager Lineke Reuvekamp. De 
kinderen benoemen wat ze zien en doen, doen spelletjes in het Engels en leren Engelse liedjes; 
ze krijgen de Engelse taal spelenderwijs onder de knie. Doordat ze veel met gebaren, expressie 
en beweging werken, leren de kinderen Engels zonder dat de moedertaal eraan te pas komt. Al 
snel leren de kinderen op een leuke manier eenvoudige woordjes. Binnen afzienbare tijd kunnen 
ze bijvoorbeeld tellen en de kleuren benoemen. Ook de Engelse benamingen voor het fruit dat ze 
eten nemen ze al snel over. Veel peuters stromen op vierjarige leeftijd door naar een basisschool 
waar ze vanaf groep 1 Engels krijgen. Basisschool de Noord, eveneens onderdeel van 
Kindcentrum Nova locatie de Noord, geeft Engels vanaf groep 1.  
 
Waardevol 
In Zwijndrecht is Benny’s Playground een groot succes, zowel op de peuterspeelgroep als op het 
kinderdagverblijf van Yes! Kinderopvang. In een internationale samenleving is een goede 
beheersing van de Engelse taal erg belangrijk. En daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. 
Jong geleerd is oud gedaan. Er liggen heel wat wetenschappelijke bewijzen dat het voordelen 
heeft om op jonge leeftijd een tweede taal te leren. Early Bird is niet alleen een waardevolle 
toevoeging, de kinderen genieten ook zichtbaar van ‘spelen’ met de Engelse taal. De 
medewerkers hebben een speciale Early Bird training gevolgd. Ook worden ze geobserveerd en 
krijgen ze handvatten tijdens de uitvoering. Lineke: ‘Pas als we ons bewezen hebben, kan de 
organisatie ons certificeren. In Zwijndrecht is dit al gebeurd, in Ridderkerk hopen we in het 
najaar van 2017 het felbegeerde Early Bird certificaat te bemachtigen.’      
 
Meer informatie 
Wilt u meer weten over Engels voor tweejarigen? Of heeft u interesse? Vraag dan gerust een 
rondleiding en/of offerte aan! Het verplicht u tot niets! www.yeskinderopvang.nl of 078 – 612 13 
30.  
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Pop Benny leert de kinderen spelenderwijs Engels 
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