
Editie Linschotenstraat Like ons op Facebook

Vossen         Streken
N I E U W S B L A D  V A N  K I N D E R -            D A G V E R B L I J F  H E T  V O S J E

Voorjaar 2015

Kinderdagverblijf

Wat zijn de kinderen druk 
geweest met het THEMA 
MUZIEK! Ze hebben eigen 
instrumenten gemaakt 
en veel gezongen. Ook 
de baby`s hebben kunnen 
genieten van al die leuke 
geluiden. 

Nu zijn we van start gegaan  
met het THEMA BEROEPEN. 
Als eerste met de bakker. En 
wat dacht je wat: heel Het 
Vosje bakt! Eens kijken bij wie 
de croissantjes en koekjes lek-
kerder zijn, bij de echte bakker 
of bij ons op Het Vosje?! Aller-
lei beroepen komen aan bod, 
soms zelfs met hulp van de 

ouders. Voor Pasen gaan we 
natuurlijk eieren zoeken met 
de Paashaas en de komende 
weken is ook onze moestuin 
weer aan de beurt. 

Op 1 november bestaat Het 
Vosje 25 jaar! en dit jubi-
leum gaan we zeker vieren. 

Het is geweldig om te zien dat 
nu de eerste ‘kleinkinderen’ 
naar Het Vosje komen. Want 
de eerste ‘Vossenkinderen’ van 
toen hebben nu zelf kinderen. 

We hebben in 25 jaar veel zien 
veranderen en veel commu-
nicatie gaat nu via internet. 
Maar wat nooit zal veranderen 
is de persoonlijke aandacht 
die wij voor onze ouders en 
onze kinderen zullen hebben. 
Net als het pedagogisch beleid 
van Het Vosje, dat al vanaf 
dag één is gebaseerd op rust, 
reinheid en regelmaat. Diverse 
stromingen en trends zijn de 
revue gepasseerd maar wij 
blijven vasthouden aan de 3 
R-en als onze basis. Tenslotte 
zijn de kinderen het meest 
gebaat bij aandacht, duidelijk-
heid en structuur.

Bijzonder trots ben ik op onze 
3 vestigingen en op ons team 
van vaste medewerksters! 
Sommige medewerksters zijn 
al bijna vanaf het begin aan 
het Vosje verbonden. 

We wensen alle kinderen en 
ouders een vrolijk seizoen met 
veel gezelligheid toe bij Het 
Vosje.

Jacqueline

Hoera, het is voorjaar! 
De bolletjes komen alweer uit de grond. 
De dag begint weer een uurtje eerder en je 
ruikt het voorjaar al. De kinderen kunnen nu 
volop naar buiten toe. 
Heerlijk! 

Extra dagen 
of ruilen?
In de meeste gevallen lukt 
dat bij Het Vosje en dat is 
voor veel flexwerkende 
ouders een uitkomst. Vul 
het formulier in via de link 
onderaan de homepage van 
www.het-vosje.nl. Dat kan 
ook heel makkelijk met je 
mobiel. Kijk maar naar het 
filmpje op de site over flexi-
bele opvang.  

“Geachte cliënten, ’t is lente”

JAAR

Koningspelen:
Op vrijdag 24 april heeft 
het Vosje weer de Konings-
spelen! Alle kinderen vanaf 2 
jaar zijn dan van 
harte welkom 
om met ons 
een gezellige 
sportieve tijd te 
beleven. Meer 
informatie volgt 

Lenteversje 
(wijs: klein, klein kleutertje)

Klein, klein kuikentje 
Wat doe je toch je best
Je wiegelt en je waggelt
je loopt niet al te best.

Ach, ik zal het wel leren
‘k zal het wel 10 keer proberen
en dan loop ik in een wip
net zo goed als Mama Kip.



Sprookjesgroep
Reddertjes

Winnie de Pooh

Bosgroep

Jungle

Het is weer lente, wat een 
feest. Fijn dat het langzaam 
weer wat warmer wordt, 
dan is buitenspelen toch 
veel leuker. 
De zandbak is bij onze 
kinderen erg in trek, met z’n 
allen lekkere taartjes maken. 
De een nog mooier dan de 
andere. Naarmate ze groter 
worden, ontdek-
ken de kinderen 
steeds meer wat 
ze allemaal bui-
ten op het plein 
kunnen doen. 
Fietsen, klimmen 
en klauteren en 
dan rollebollend 
van de berg af. 
Dat is onwijs 
spannend. 
Ook is onze groep 
aan de slag 
gegaan met die 

leuke muziekkoffer. Daar zat 
van alles in, liedjes, instru-
menten, ook ideetjes om die 
zelf te maken. Met de kindjes 
vanaf 1 jaar hebben wij flink 
geknutseld, gekleurd en ge-
verfd. Wat hebben we mooie 
radio’s en gitaren gemaakt. En  
natuurlijk hebben we elke dag 
liedjes gezongen met elkaar! 

Voorlezen vinden onze Jun-
glekinderen heerlijk, knus 
samen met elkaar op het 
kleed of op de bank. 
We stellen ook vragen over het 
verhaal en over de plaatjes. 
Het betrekt de kinderen 
erbij en is goed voor hun 
taalontwikkeling. De kinderen 
vertellen ook graag over hun 
eigen belevenissen. Dit leidt 
vaak tot leuke gesprekjes (en 
prietpraat). Favoriet in ons 
programma is Juf Jenny, die 
elke week aan de peutertjes 

van Het Vosje voorleest.
Wat hebben we een plezier 
gehad van onze ‘liedjeskof-
fer’. Met onze zelfgemaakte 
muziekinstrumenten en liedjes 
hebben we zelfs opgetreden 
bij ‘opa’s & oma’s’ in het 
bejaardenhuis. Nu gaan we 
ontdekken wat de bakker, 
tandarts, kapper, klusjesman, 
dokter, politie & brandweer 
voor werk doen. 
Dag lieve Luuk, Asya & Kyano! 
Veel plezier op de basisschool! 
Welkom lieve Nout, Thijmen, 
Jonathan, Matthijs & Mickey! 
Heel veel plezier bij de Jung-
legroep! 

Als alternatief voor een 
echte winter hebben we 
mooie winterse pinguïns 
geknutseld. 
En natuurlijk hebben we veel 
aan muziek gedaan. Met de 
liedjes die we hebben geleerd, 
hebben we zelfs ‘opgetreden’ 
in het bejaardenhuis. Samen 
met de ouderen hebben we 
uit volle borst Poesje Mauw 
en Berend Botje gezongen. De 
kinderen vonden het prach-
tig! Naar liedjes luisteren en 
meezingen is goed voor hun 
spraak- en taalontwikkeling. 
Ook de dansles, waarbij de 
peuters bewegen en klappen 
op muziek, is super voor hun 
motorische ontwikkeling en 
gevoel voor ritme. 
Carnaval bracht weer veel 
gezelligheid en de kinderen 

gingen prachtig geschminkt 
naar huis. 
In de lente gaan we lekker 
buiten spelen en erop uit met 
de bolderkar. Hebben jullie 
ons op facebook gezien, bij 
de bakker? We gaan nog veel 
meer beroepen leren kennen. 
En straks wordt er natuurlijk 
ook geknutseld voor onze 
liefste mama’s en papa’s, daar 
hebben we veel zin in!

Wat zijn onze kinderen mu-
zikaal zeg, jullie wisten vast 
niet dat we echte talentjes 
hebben! 

Ze hebben een eigen trom-
mel geverfd en natuurlijk 
ook zelf muziek gemaakt. 
Allemaal mochten ze een 
instrument uitkiezen en op 
het kleed speelden en zongen 
we dan liedjes met elkaar. 
De kinderen hebben genoten 
van hun eigen concertjes. Ook 
de kleinere kinderen hoorden 
erbij. In hun wippertje zaten 
ze te kijken en te luisteren, 
soms ook met een eigen 
klein instrumentje. De grotere 
kinderen waren heel lief voor 
de kleintjes en zo waren alle 

kinderen bij de muziekac-
tiviteit betrokken. We zijn 
benieuwd wat we straks met 
het nieuwe thema ‘beroepen’ 
gaan meemaken. 
Inmiddels hebben we Faas 
uitgezwaaid en er zijn ook 
weer nieuwe kinderen op de 
Bosgroep gekomen: Bram, 
Vincent, Jill, Charlie, Lucas en 
Thijs, heel veel plezier op onze 
groep.

Ook met onze jongste kin-
deren zijn we deze winter 
bezig geweest met muziek. 
Voornamelijk zingen we 
liedjes met ze. We lieten de 
kinderen telkens zelf vertellen 
welk liedje we gingen zingen, 
dat was te zien op plaatjes. 
Enthousiast zongen en dansten 
ze allemaal mee. 
Nu gaan we op naar de lente 
en naar Pasen. De groep wordt 
al vrolijk versierd met kleurige 
bijen en lieve kuikentjes. 
Op onze babygroep spelen de 
baby’s graag samen. Zet ze te-
genover elkaar en ze vertellen 

elkaar al hele verhalen. Leg 
ze samen op een kleed en ze 
rollebollen met elkaar en ont-
dekken samen het speelgoed. 
Soms zijn dat de handjes en 
voetjes van elkaar. Ook reage-
ren ze op de geluidjes die de  
ander maakt, dan kraaien ze 
van plezier en dat geeft veel 
gezelligheid op de groep.

Hoi Manuel, welkom bij Het 
Vosje en veel plezier bij Winnie 
de Pooh. Dag Saar, veel plezier 
bij de Reddertjes! 
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Dat was schrikken! Het 
leek even of de Hulk langs 
was geweest bij Het Vosje 
Linschotenstraat. 

De entree lag helemaal in 
puin. Nee hoor, geen in-
braak, maar wel een kleine 
verbouwing. De gevel van 
ons kinderdagverblijf krijgt 
een facelift, binnen wordt 
de verlichting vernieuwd 

en ook de muren 
krijgen een makeover. 
En hebben jullie de 
nieuw kast al gezien 
voor de maxi cosi’s? 
Het geeft misschien 
even een beetje 
rommel, maar let op: 
Het Vosje wordt nóg 
mooier dan het al 
was. 

Facelift

Het Vosje Winnende Winterfoto

Er huppen kleine haasjes
met een mandje in het rond
Ze leggen waar ze komen
steeds een eitje op de grond
Bij de vijver, bij het schuurtje
op het gras en bij de heg
Maar, ojee, als ze jou zien komen
rennen alle haasjes heel snel weg

Deze nieuwe 
boekjes over de 
Lente hebben we 
gespot om uit voor 
te lezen.

Kijk voor AANVRAAG DAGEN RUILEN op www.het-vosje.nl Kijk voor AANVRAAG EXTRA DAGEN op www.het-vosje.nl

Wie heeft er de leukste, 

grappigste of liefste foto 

gemaakt deze winter? 

Nu was er niet zoveel 

sneeuw en ijspret als we 

hadden gehoopt, maar 

ondanks dat hebben we 

toch 1 hele leuke foto 

uit kunnen kiezen, die 

was ingestuurd voor de 

fotowedstrijd. Daarop 

zien we Noa van de 

Reddertjes, die met 

rode konen haar eerste 

schaatstappen zet op de 

ijsbaan. Gefeliciteerd, 

onze leuke winterknuf-

fel gaat naar jou! 

Noa van de Reddertjes

Het Vosje Winnende Winterfoto
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Het Vosje is gesloten op:
GOEDE VRIJDAG - Vrijdag 3 april 
TWEEDE PAASDAG - Maandag 6 april 
KONINGSDAG - Maandag 27 april 
BEVRIJDINGSDAG - Dinsdag 5 mei 
HEMELVAARTSDAG - Donderdag 14 mei 
DE DAG NA HEMELVAART - Vrijdag 15 mei 
TWEEDE PINKSTERDAG - Maandag 25 mei 

Het Vosje knuffelkalender
Er zijn nog een aantal echte 
Het Vosje knuffel-verjaardags-
kalenders! Op ieder blad een 
spannend logeeravontuur. 

Een leuk cadeautje 
aan het paasontbijt 
Bestellen kan voor €10,-* via 
info@het-vosje.nl. 
*de opbrengst is voor CliniClowns

Chef’s menu
Vanaf half april presenteert onze chef zijn nieuwe ‘ster-
renmenu’. Wat te denken van zalmfilet, ravioli, bami 
of kipnuggets, alles met lekkere gezonde groenten. De 
kinderen leren zo weer nieuwe smaken kennen bij de 
warme lunch. Dat wordt smullen! Ook natuurlijk als de 
kinderen tussen de middag lekker vers brood eten. Dat is 
minstens zo lekker. 
Kijk voor het volledige menu op www.-het-vosje.nl 

Kinderdagverblijf
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Volg ons op Facebook
Doen we bijzondere dingen met de kinderen, maken we iets heel 
grappigs mee, is er iets dat je absoluut moet zien… dan zetten 
wij dit op facebook. Zo zie je wat jouw kind beleeft en hoe gezel-

lig we het met elkaar hebben. Ben je vriend van Het Vosje 
en krijg je geen wekelijkse meldingen, ‘like’ of ‘deel’ dan 
een artikeltje. Daarmee schud je facebook wakker en 
komen de nieuwtjes weer automatisch op je scherm.

Vakantierooster   
Lieve ouders, laten het jullie ons weer weten wanneer jullie de 
zomervakantie hebben gepland? Dan kunnen wij daar met ons 
zomerrooster rekening mee houden. Alvast bedankt!

Wat wil jij later worden? 
Zo klein als ze zijn, hebben 
onze Vossenkinderen al ste-
vige ambities voor hun latere 
‘carrière’. 3-jarige Noor wordt 
later Zwarte Piet, William 
wordt Spiderman en Martijn 
‘Bliksem’. Luc wordt cello-

speler in het orkest en Felice 
wordt mama. Jette en Frances 
worden beiden prinses, Roos 
wordt Kerstman, Faye zuster 
en Matthijs piloot. Dat je het 
maar vast weet! 

Romy is Vincenzo aan het verschonen.
Vincenzo zegt “ik heb brand aan mijn 
billen!”

De kinderen spelen buiten. Het regent een klein beetje. 
“Ach, we zullen niet smelten” zegt de leidster. Daarop zegt 
Leen  “ Nou de sneeuw ging ook smelten, zullen we weer 
naar binnen gaan?”

Suzanne vraagt aan Hein  “weet jij al wie Zonne of Lente 
(nieuwe tweeling) is?”
Hein zegt: “ik denk dat dit Zonne is en dat Lente.”
Weet je het zeker?” “Misschien wel!”

Tijdens het koekjes bakken vraagt de leidster: “En, vinden 
jullie het leuk? 
“Ja, heel leuk! Maar waarom kopen we ze niet gewoon bij 
Albert Heijn? 

Lizzy: “Weet jij hoe hard mijn schoenen kunnen? Wel 
5 kilometer!”

Noud: “Mijn papa heet Danny en mijn zus heet Tess. En 
mijn mama heet Koken.” 

Prietpraat


