
 

BEGIN PERSBERICHT 
 
Nieuwe christelijke peuterspeelgroep in Heerjansdam  
 
Yes! Kinderopvang bereidt de kinderen op de peuterspeelgroep goed voor op de stap naar de 
basisschool. In het RaJuBiBos aan de Sportlaan in Heerjansdam vervolgen de peuters als ze 
kleuter worden hun weg op zowel kindcentrum De Rank (christelijk basisonderwijs) van PIT 
kinderopvang & onderwijs als de Koningin Julianaschool (openbaar basisonderwijs). Tot nu toe 
ontbrak de christelijke component op de peuterspeelgroep. Omdat Yes! in het RaJuBiBos de 
samenwerkende partner is die kinderopvang verzorgt, heeft PIT kinderopvang & onderwijs aan 
Yes! gevraagd er ook een christelijke peuterspeelgroep te starten. Deze nieuwe peuterspeelgroep 
is vanaf 3 oktober open en sluit uitstekend aan op het christelijke basisonderwijs van De Rank.  
 
Christelijk 
Op een christelijke peuterspeelgroep vormen de christelijke waarden en normen de rode draad. 
“We lezen Bijbelverhaaltjes voor, zingen christelijke liedjes en staan stil bij de betekenis van de 
christelijke feestdagen. Ook maken de peuters knutselwerkjes die aansluiten bij het christelijke 
geloof. De pedagogisch medewerkers zijn bekend met de christelijke levenswijze”, vertelt 
locatiemanager Annemiek Robben. Regelmatig bezoeken de peuters van de peuterspeelgroepen 
van Yes! de kleuters op kindcentrum De Rank. Ook doen ze mee aan activiteiten en vieringen. 
Anneke van de Pol, directeur De Rank: “Het is belangrijk dat peuters onze onderwijsomgeving, 
onderbouwleerkrachten en kleuters alvast leren kennen. Ze voelen zich dan al veel meer thuis 
als ze vier worden en op ons kindcentrum naar groep 1/2 komen. Naast het wennen, dat wij al 
bieden met de peuterplusmiddagen vanaf 3 jaar en 9 maanden, vinden we op De Rank ook de 
doorgaande lijn op het gebied van de christelijke visie en waar mogelijk ook thema-activiteiten 
heel belangrijk.” 
 
Peuterspeelgroep 
Het RaJuBiBos heeft een bijzondere tuin waar de peuters zich in alle seizoenen prima 
vermaken. Ze lezen een boekje, spelen met water, tuinieren in de moestuin en spelen een zelf 
verzonnen spel. Spelenderwijs leren ze samen spelen en eenvoudige routines. Ook maken ze 
kennis met nieuwe uitdagingen, materialen en activiteiten. De medewerkers stimuleren de 
peuters, observeren de ontwikkeling en trekken aan de bel indien nodig. Yes! Kinderopvang 
gebruikt hiervoor het landelijke ontwikkelingsstimuleringsprogramma Puk & Ko. Puk is 
inmiddels het vriendje van heel veel peuters. Hij beleeft voor peuters herkenbare situaties en 
avonturen. Ook gaat Puk regelmatig logeren bij één van de kinderen.    
 
Meer informatie & aanmelden 
De christelijke peuterspeelgroep aan de Sportlaan is in de schoolweken open op dinsdag- en 
donderdagochtend. Ouders kunnen gebruikmaken van hun kinderopvangtoeslag of van een 
subsidieplek. Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.yeskinderopvang.nl of bel 078 – 
612 13 30.  
 
EINDE PERSBERICHT

 

http://www.yeskinderopvang.nl/
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Peuters RaJuBiBos genieten van de bijzondere tuin 
 

Noot voor de redactie (niet voor publicatie)  
 
Meer informatie: 
 
Annemiek Robben, locatiemanager 
[Telefoon] 06-20527895 (ma/di/do/vr) 
[E-mail] a.robben@yeskinderopvang.nl  
 
Anneke van de Pol, directeur kindcentrum De Rank voor christelijk basisonderwijs 
[Telefoon] 078-8200038 
[E-mail] info@rank-heerjansdam.nl of anneke.vandepol@pit-ko.nl 
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