
 

 

BEGIN PERSBERICHT 
 
Yes! doet mee aan milieuweken Ridderkerk 
De bso-kinderen van Yes! Kinderopvang doen tijdens de milieuweken Ridderkerk mee aan 'Eten 
en zo', een project van het Centrum voor Natuur-, Milieu- en Duurzaamheidseducatie (NME). 
Locatiemanager Yvonne de Snoo is erg enthousiast: "Vijf weken lang gaan we met de kinderen 
allerlei activiteiten doen rondom voeding, bewegen, natuur en recycling. In het Reijerpark en 
NME Centrum sluiten we het project op 6 oktober af met een middag vol leuke entertainment, 
zoals waterdiertjes bekijken en brood bakken."  
 
Kinderen en natuur 
Yes! Kinderopvang vindt het belangrijk dat kinderen in aanraking komen met de natuur, zodat 
ze bijvoorbeeld weten hoe belangrijk een schone leefomgeving is voor mens en dier en waar het 
eten vandaan komt. Dit verrijkt hun kennis en laat ze de natuur op een andere manier beleven. 
Ook is er veel aandacht voor het milieu, zodat ze zich bewust worden van het belang hiervan en 
ze leren hoe ze positief kunnen bijdragen aan het milieu. Plezier staat natuurlijk voorop! Om dit 
te realiseren hebben Yes! Kinderopvang en Natuur- en Milieueducatie Ridderkerk (NME) dit 
jaar de samenwerking geïntensiveerd. De gemeente Ridderkerk en de Natuurvereniging 
IJsselmonde organiseren jaarlijks de milieuweken in het Ridderkerkse NME Centrum De 
Groene Draak.    
 
Yes! Kinderopvang 
In Ridderkerk heeft Yes! Kinderopvang verschillende bso-locaties. Het maakt niet uit op welke 
basisschool een kind zit, ieder kind kan bij Yes! terecht voor een fijne bso-tijd vol geweldige 
activiteiten en uitstapjes en voldoende ruimte om zelf iets te bedenken of om gewoon even niets 
te doen! Er is volop aandacht voor de ontwikkeling van de kinderen. Yes! Kinderopvang 
combineert het beste voor kinderen met het beste voor ouders. Zo heeft Yes! unieke pakketten 
die aansluiten bij de wensen van ouders, regelt Yes! binnen de gemeentegrenzen het vervoer 
tussen de BSO-locatie en de school en zijn inschrijven en annuleren totdat de opvang start, 
gratis.  
 
Kom eens een kijkje nemen 
Kijk voor meer informatie op yeskinderopvang.nl. Uiteraard verwelkomen we u ook graag op 
onze locaties. Op de website vraagt u eenvoudig een rondleiding en vrijblijvende offerte aan. Dat 
kan ook per mail: klantenservice@yeskinderopvang.nl of telefonisch: 078 - 612 13 30.  
 
EINDE PERSBERICHT 
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Op de bso van Yes! komen kinderen in aanraking met de natuur 
 

Yvonne de Snoo, locatiemanager Yes! Kinderopvang 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie): meer informatie  

[T] 06-83700150 (ma/di/do/vr) 
[E] y.desnoo@yeskinderopvang.nl 
 
 


