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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.



Vliegende Vissen

Mollige Muizen
De afgelopen weken hadden 
wij het thema muziek op de 
groep. En ook met de klein-
ste kinderen betekent dat 
een boel gezelligheid. 
De interactie tussen de 
leidsters en de kinderen en 
de kinderen onder elkaar 
was geweldig. Er werden 
volop liedjes gezongen, ook 
met hulp van verschillende 
instrumenten. De kinderen 

deden de leidsters zo goed 
mogelijk na door in hun han-
den te klappen, te dansen en 
te zwaaien. Maar ook keken 
de kinderen heel goed naar 
elkaar, en deden dan elkaar 
na. Uiteindelijk zagen we een 
hoop schuddende billen en 
lachende gezichtjes zodra ze 
een vrolijk liedje hoorden. 
Voor de kinderen hebben we 
de groep alweer gezellig in 

Paassfeer gebracht, en dat al-
leen al maakt iedereen vrolijk 
en blij. Straks kunnen we weer 
fijn veel buiten spelen. Eens 
kijken of we de kinderen een 
beetje wegwijs kunnen maken 
met ons volgende thema 
‘beroepen’. Als het over bak-
ken gaat, lukt dat zeker wel. 
Want onze kinderen zijn dol 
op lekkere warme broodjes en 
koekjes. 

Het nieuwe jaar is alweer 
een tijdje bezig, en dat 
zijn we op de peutergroep 
goed gestart met het thema 
muziek. Dat was een gróót 
feest. 
Zingen, dansen, muziek 
maken… alles hebben we 
wel gedaan. Ook kwam er 
iemand bij ons op de keyboard 
spelen en daarbij hebben we 
leuke liedjes gezongen. Voor 
dit thema hadden we een 
muziekkoffer gekregen. Daarin 
zaten een microfoon, een tam-
boerijn en allemaal plaatjes 
van liedjes die we dan met de 
kinderen konden gaan zingen. 

Ook hebben de peuters zelf 
een echt instrument gemaakt! 
Een mooie tamboerijn waar-
mee we hele mooie muziek 
hebben gemaakt. 
Suzanne heeft zelfs een echte 
gitaar meegenomen die de 
peuters eens goed konden 
bekijken en naar konden 
luisteren. Kortom, dit was 
een heel actief thema waar 
we veel plezier van hebben 
gehad. Nu zijn we al weer 
druk bezig met het thema 
beroepen. En hebben we op 
Het Vosje al broodjes gemaakt 
als echte bakkers!
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De creatieve
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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.

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

SPEELTUIN GROENENDAAL 
is op beide paasdagen 
geopend. 
www.speeltuingroenendaal.nl.

SPEELTUIN DE EENHOORN
op vrijdagmiddag 3 april 2015 
om 15:00 uur kunnen we weer 
paaseieren zoeken. De paas-
haas verstopt tientallen eieren 
die door de kinderen weer 
gevonden moeten worden. 
Aanmelden en betalen (3,- per 
kind) op www.speeltuindeeen-
hoorn.nl. Iedere week op 
woensdag- en vrijdagmiddag 
zijn er bij deze speeltuin leuke 
activiteiten voor kinderen van 
1 tot 12 jaar.

KINDERBOERDERIJ HEEMSTEDE 
er is een Lentefeest op zondag 
17 mei van 11.00 tot 15.00 
uur. Er zijn leuke activiteiten 
voor de kinderen, knutselen, 
speurtocht, eendjes vangen en 
nog meer leuke dingen!

Nieuwe 
stagiaires op 
Het Vosje:
Op maandag en dinsdag komt 
Busra stage lopen bij de Mol-
lige Muizen.
Op woensdag, donderdag en 
vrijdag komt Priscilla stage 
lopen bij de Vliegende Vissen.
We wensen jullie een leer-
zame en leuke tijd toe!

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

Carnaval:
Wat was het leuk met carna-
val! De hele week mochten 
de kinderen verkleed komen, 
hebben we allerlei leuke 
activiteiten gedaan en ook 
dansjuf Kim kwam natuurlijk 
langs!

Veel peuters zijn bezig met 
het oefenen op het wc-tje of 
het potje, en kijk eens? Op de 
groep oefenen de kinderen 
spelenderwijs verder. Ze doen 
het geweldig goed!

De Vosje app

Zoals jullie weten zijn we 
gestart met thema beroepen. 
En de Bakker is het eerst aan 
de beurt. De grotere kinderen 

hebben al beslag gemaakt, 
deeg leren rollen en warme 
broodjes gebakken. Ook zijn 
we druk aan het knutselen 
met het nieuwe thema!
Helaas hebben wij nog geen 
aanmeldingen van ouders, 
ooms, tantes of grootouders 
om bij ons iets over hun 
beroep te vertellen en te laten 
zien. Dus, bent u een kapper, 
tandarts, dokter, politieman of 
vrouw of brandweer, wij horen 
het graag en u bent van harte 
welkom!

Thema beroepen: 

Zindelijkheidstraining

Pasen: 
Op donderdag 2 april eten de 
kinderen gewoon lekker een 
gezonde (warme) maaltijd 
op het Vosje maar wel in 
Paassfeer! De tafels worden 
vrolijk gedekt en natuurlijk 
gaan we ook eieren zoeken. 
Lieve ouders, houden jullie 
er rekening mee dat Het 
Vosje op Goede Vrijdag en 
2e Paasdag dicht is!

Zoals u weet draaien wij proef 
met een nieuw registratie sys-
teem wat binnenkort aan een 
app wordt gekoppeld waarop 
u het doen en laten van uw 
kindje kunt volgen. 
De leidsters ervaren het als 
erg prettig! Snel meer.

Lente uitjes



©® Kinderdagverblijf Het Vosje
Ramspol 2
2036 BA Haarlem
Telefoon: 023 - 546 55 00 
info@het-vosje.nl
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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 

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

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, heb-
ben onze Vossenkinderen al 
stevige ambities voor hun 
latere ‘carrière’. Jaison wil als 
hij groot is politie worden om 
boeven te kunnen vangen. 

Djenario wil later gaan 
schoonmaken net als Ria. En 
voor Isa is het al helemaal dui-
delijk: zij wordt later prinses! 
Dat je het maar vast weet! 


