
 

Yes! Gecertificeerd voor Engels op de peuterspeelgroep  
 
Op de peuterspeelgroep aan de Bilderdijklaan in Ridderkerk van Yes! Kinderopvang leren de 
kinderen spelenderwijs de Engelse taal. Hiervoor wordt de methode ‘Early Bird’ gebruikt. De 
methodiek van Early Bird is er op gericht om kinderen op natuurlijke wijze met Engels kennis te 
laten maken. De pedagogisch medewerkers van de locatie hebben een intensief trainingstraject 
achter de rug en de locatie is vanaf nu een officieel gecertificeerde Early Bird locatie. Well done! 
 
Engels op de peuterspeelgroep 
Op de peuterspeelgoep aan de Bilderdijklaan werken de kinderen nu ongeveer een jaar 
spelenderwijs met de Engelse taal en de kinderen vinden het geweldig! Omdat het op een 
speelse manier gaat zit er geen druk achter en vinden ze het vooral leuk en interessant om 
Engels te spreken. De pedagogisch medewerkers maken gebruik van het door Early Bird 
ontwikkelde programma Benny’s Playground. Pop Benny speelt bij verschillende activiteiten de 
hoofdrol en spreekt alleen Engels. Locatiemanager Lineke Reuvekamp vertelt: ‘Het is ontzettend 
leuk om te zien hoe snel de kinderen woordjes en liedjes oppakken. De kinderen benoemen 
voorwerpen en activiteiten, doen spelletjes en leren liedjes in het Engels. Dinsdag 22 mei 
hadden we de laatste visitatie. Er werd een Benny activiteit geobserveerd door Kim Elzinga van 
Early Bird. Het thema ging over de boerderij (farm), deze werden benoemd en aangewezen. De 
kinderen proberen de woordjes ‘farm’, ‘cow’, ‘pig’ na te zeggen, heel leuk om te zien. De 
pedagogisch medewerkers praten gedurende de activiteit in het Engels, ook als een kind weer 
mag gaan zitten of even op zijn beurt moet wachten. De kinderen reageren er dan ook op. Na de 
observatie hebben we alles nabesproken en kregen we het certificaat overhandigd. We zijn heel 
trots dat we nu Early Bird gecertificeerd zijn!’ 
 
Een basis voor de rest van je leven 
Kinderen die vanaf 2 jaar spelenderwijs Engels leren, leggen een prima basis voor de rest van 
hun leven, want op jonge leeftijd een andere taal leren, is bijzonder goed voor de 
taalontwikkeling. Yes! Kinderopvang biedt kinderen deze mogelijkheid, vanaf twee jaar in 
diverse kinderdagverblijven en peuterspeelgroepen en vanaf vier jaar op de BSO, in combinatie 
met basisscholen die Engels geven vanaf groep 1. Vervolgens kunnen de kinderen doorstromen 
naar het tweetalig middelbaar onderwijs. De optimale doorlopende leerlijn Engels begint dus bij 
Yes! Kinderopvang!  
 
Kosten en meer informatie 
Yes! Kinderopvang brengt geen extra kosten in rekening voor spelenderwijs Engels leren. De 
kosten voor opvang zijn afhankelijk van uw wensen en jaarinkomen. Op de website 
www.yeskinderopvang.nl vindt u meer informatie over de peuterspeelgroep en Engels op de 
locaties en u kunt via de rekentool uitrekenen wat uw netto kosten zijn. Heeft u nog vragen? De 
medewerkers van de klantenservice helpen u graag verder via het telefoonnummer 078-
6121330. 
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