
 

BEGIN PERSBERICHT 
 
Peuterspeelgroep Voorn van Yes! Kinderopvang breidt uit  
Op de peuterspeelgroep van Yes! Kinderopvang spelen kinderen van 2 tot 4 jaar in een 
uitnodigende, veelzijdige, vertrouwde en veilige omgeving. De peuterspeelgroep is erop gericht 
om kinderen spelenderwijs te stimuleren in hun ontwikkeling en alvast voor te bereiden op de 
basisschool. De peuterspeelgroep aan de Voorn is momenteel vier dagdelen in de ochtend 
geopend en na de voorjaarsvakantie kunnen kinderen ook op dinsdag –en donderdagmiddag 
komen spelen. 
 
Stimuleren in ontwikkeling 
Op de peuterspeelgroep van Yes! Kinderopvang leren kinderen 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. Bijvoorbeeld in de leeshoek, 
poppenhoek, bouwhoek of de thema hoek.  
Met de Puk-methode stimuleren de deskundige medewerkers de peuters in hun ontwikkeling. 
Dit doen ze samen met de knuffel Puk. Puk is echt een vriendje van de kinderen. Hij komt zelfs 
weleens bij ze logeren. De kinderen vinden dit helemaal geweldig! 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.   
 
Goede voorbereiding op de basisschool 
Naast fijn spelen en spelenderwijs leren met leeftijdgenootjes, is de peuterspeelgroep een goede 
voorbereiding op de basisschool. Geleidelijk aan maken de kinderen op de peuterspeelgroep 
kennis met het basisschoolleven. De peuterspeelgroep aan de Voorn zit in basisschool De Botter 
en zijn samen onderdeel van Kindcentrum Nova. Hier werken Yes! Kinderopvang en het 
onderwijs intensief met elkaar samen op pedagogisch en praktisch gebied. De peuters 
ondernemen activiteiten samen met de kleuters op school. Zo leren ze alvast het schoolgebouw, 
de schoolkinderen en de leerkrachten kennen. De overgang is dan een stuk kleiner.  
 
Meer informatie 
De peuterspeelgroep Voorn zit in Kindcentrum Nova. In deze locatie heeft Yes! een 
kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang en zit basisschool De Botter.  Ouders kunnen 
gebruikmaken van kinderopvangtoeslag of van een subsidieplaats. Inschrijven is gratis. Kijk 
voor meer informatie op www.yeskinderopvang.nl of bel 078 – 612 13 30.   
 
EINDE PERSBERICHT 
 
Zie volgende pagina voor de foto en meer informatie
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Foto 
 

 
De kinderen kijken gezellig samen in een boekje in de lees hoek 
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