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Open ochtend voor (bijna) peuters in Ridderkerk 
Komt u ook met uw (bijna) peuter op dinsdag 16 januari 2018 tussen 08:45 en 11:45 uur naar de 
Burg. de Zeeuwstraat 294 (Piramide Centrum) of naar de G. Alewijnszstraat 1 (Piramide 
Rijsoord)? Of op vrijdag 19 januari 2018 tussen 08:30 en 11:30 uur naar de Grevelingenhof 1 
(Bosweide)? Daar organiseren Yes! Kinderopvang en de basisscholen dan een open 
peuterochtend. (Bijna) peuters en hun mama en papa zijn van harte uitgenodigd om kennis te 
maken met de peuterspeelgroep, de Victor de Verkennergroep, de basisschool en de 
buitenschoolse opvang. Vergeet niet om even een stoeltje te reserveren.  
 
Peuterspeelgroep (2-4 jaar) 
Op de peuterspeelgroep bereidt Yes! Kinderopvang kinderen vanaf 2 jaar spelenderwijs voor op 
de basisschool. Ze leren alvast eenvoudige routines en maken kennis met leuke activiteiten, 
materialen en leeftijdgenootjes. Ze leren veel van elkaar. In een uitdagende ruimte ontwikkelen 
de kinderen zich razendsnel. Professionele pedagogisch medewerkers stimuleren de peuters om 
steeds weer een stapje verder te gaan. De peuters ondernemen activiteiten samen met de 
kleuters op school. Zo leren ze alvast het schoolgebouw, de schoolkinderen en de leerkrachten 
kennen. Spelen op de peuterspeelgroep is voor de kinderen vooral heel erg leuk. De meeste 
kinderen spelen er twee dagdelen per week. Op yeskinderopvang.nl/rekentool.html berekent u 
eenvoudig de kosten voor de peuterspeelgroep. Op deze website vindt u ook meer informatie 
over de peuterspeelgroep.   
 
Victor de Verkennergroep (vanaf ongeveer 3,5 jaar) 
Kinderen die zijn ingeschreven op één van de openbare basisscholen zoals De Piramide of De 
Bosweide en ongeveer 3,5 jaar oud zijn, mogen wekelijks een ochtend of middag komen 
kennismaken met de nieuwe basisschool, de juffen en de klasgenootjes. Hier zijn geen kosten 
aan verbonden. Meer informatie vindt u op victordeverkenner.nl.   
 
Basisschool en buitenschoolse opvang (vanaf 4 jaar) 
Tijdens de open ochtend kunt u ook informatie krijgen over de basisschool en buitenschoolse 
opvang. Kijk ook gerust eens op de websites obsdepiramide.nl (basisschool De Piramide), 
bosweide.nl (basisschool De Bosweide) en yeskinderopvang.nl (buitenschoolse opvang).   
 
Reserveer een stoeltje voor de open ochtend  
Komt u met uw (bijna) peuter naar de open ochtend? Reserveer dan vooraf een stoeltje.  
Voor de peuterspeelgroep: klantenservice@yeskinderopvang.nl of 078 – 612 13 30. Voor de 
Victor de Verkennergroep: (Piramide Centrum) Anja.leeuwenhoek@ozhw.nl of 0180 – 499010, 
(Piramide Rijsoord) Ylonka.van.den.Berg@ozhw.nl of 0180 – 420366 en  
(Bosweide) Karin.van.der.hoek@ozhw.nl of 0180 – 417728. Graag tot ziens op de open 
peuterochtend!  
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Meer informatie: 
 
OBS De Piramide locatie Centrum Burg. de Zeeuwstraat 

Peuterspeelgroep en buitenschoolse opvang 
Annemiek Robben, locatiemanager 
[Telefoon] 06-20527895 (ma/di/do/vr) 
[E-mail] a.robben@yeskinderopvang.nl  

 
 Victor de Verkenner en basisschool 
  Anja Leeuwenhoek, directeur 
  [Telefoon] 0180 – 499010 
  [E-mail] Anja.leeuwenhoek@ozhw.nl 
 
OBS De Piramide locatie Rijsoord G. Alewijnszstraat 

Peuterspeelgroep en buitenschoolse opvang 
Annemiek Robben, locatiemanager 
[Telefoon] 06-20527895 (ma/di/do/vr) 
[E-mail] a.robben@yeskinderopvang.nl  

 
 Victor de Verkenner en basisschool 

 



 

 

  Ylonka van den Berg, locatieleider 
  [Telefoon] 0180 – 420366 
  [E-mail] Ylonka.van.den.berg@ozhw.nl   
 
OBS De Bosweide Grevelingenhof 

Peuterspeelgroep en buitenschoolse opvang 
Yvonne de Snoo, locatiemanager 
[Telefoon] 06-83700150 (ma/di/do/vr) 
[E-mail] y.desnoo@yeskinderopvang.nl  

 
Victor de Verkenner en basisschool  

Karin van der Hoek, directeur 
[Telefoon] 0180 – 417728  
[E-mail] Karin.van.der.hoek@ozhw.nl  

 


