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lieve ouders en kinderen, 
wat een fantastische zomer hebben wij gehad! 
Hij begon wat aarzelend en kil, maar de laatste 
weken was het aan één stuk prachtig weer. de 
kinderen hebben genoten allemaal! 

Lekker buiten, met de bolder-
karren op pad, in de badjes of 
de leidsters nat spuiten... het 
was volop pret!

op reis
Ook is er druk gewerkt aan het 
thema ‘ik ga op reis...’. Iedere 

groep heeft daar een eigen in-
vulling aan gegeven, afhankelijk 
van de leeftijd van de kinderen. 
Op sommige groepen is een 
camping nagebouwd, werd er 
‘buitenlands’ gegeten en zijn er 
hele mooie werkjes gemaakt. 
Het is leuk om te zien hoe ieder-
een hier zijn eigen draai aan 
geeft, van vingerverven met de 
kleinsten tot paspoorten maken 
met de grotere peuters. 

Het thema is gezellig afgesloten 
met ons zomerfeest in elke ves-
tiging. Er was voor de kinderen 
een springkussen en de ouders 
hebben heerlijke internatio-
nale hapjes meegebracht, van 
Russische koekjes tot Indische 
balletjes. Het was een heerlijk 
feest, hartelijk dank allemaal! 

wat vliegt er in 
de lucht....?
Dat wordt ons 
volgende thema 
waarmee we 
de kinderen op 
een hele speelse 
manier van alles 
laten ontdekken. 
Van de vliegtuigen 
in de wolken stap-
pen we over op 
helikopters, vogels 
en de bijtjes. En 
zodra de herfst be-
gint, komt er van 
alles uit de lucht 
naar beneden…. 
kunnen de laarsjes 
weer uit de kast en de jasjes 
aan. Lekker door de gevallen 
blaadjes in het bos rollen... en 
op zoek gaan naar beuken-
nootjes en kastanjes. Dit wordt 
opnieuw een heel erg leuke en 
gezellige tijd.

Groetjes, Jacqueline

inmiddels is het een echte traditie geworden: de Zomerborrel bij het 
vosje. dit jaar hadden we enorm veel geluk; het was in alle vestigin-
gen prachtig weer. 
Voor de kinderen is het springkussen altijd een feest. Zodra de eerste 
waaghalzen erin geklommen zijn, volgen de anderen en het is altijd een 
vrolijke boel. Heel blij zijn we ook met de bijdragen van de ouders. Jullie 
hebben de heerlijkste hapjes gemaakt. We genieten – jong en oud – van 
dit moment om gezellig met elkaar de zomer af te sluiten en een nieuw 
seizoen in te luiden.

een echt Zomerfeest!

De blaadjes vallen van de bomen 

het is weer herfst!

Erop uit in de herfst:



herfstkleding
Lieve ouders, het warme weer maakt langzaam plaats voor wat 
frissere dagen. Willen jullie svp de reservekleding weer nakijken? 
Past alles nog? En omdat we zoveel mogelijk met de kinderen 
naar buiten willen, misschien een paar laarsjes die nat mogen 
worden.
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Wat een lekkere zomer hebben we gehad!
We hebben heerlijk kunnen genieten van het mooie weer. 
Soms was het zó warm dat we  heerlijk met de watertafel 
en het badje konden spelen. 

In de zomerperiode hebben we ook heel veel lieve baby’s erbij 
gekregen die ook bij ons komen spelen. Volgende zomer zijn ze 
dan beslist groot genoeg om ook lekker buiten met het water te 
spelen. 

We zijn met alle kinderen op reis geweest en dat was een hele 
tocht. Op de wereldbollen die we hebben geknutseld, kunnen 
jullie zien waar we allemaal zijn geweest! Voor ons eigen Het 
Vosje paspoort gingen we allemaal op de foto. Heel, gek, we 
moesten ook een keer liggend op de foto. Wat bleek, onze foto 
kwam ineens tevoorschijn in een hele mooie tent. Die mochten 
we verder met verf gaan versieren. Zo hadden we onze eigen 
Mollige Muizen camping met allemaal verschillende tentjes, 
waar onze vriendjes en vriendinnetjes van de groep in kampeer-
den. We hebben super genoten van deze tijd en het Zomerfeest 
was een fantastische afsluiter. 

Nu afwachten wat de herfst ons gaat brengen en wat voor leuke 
dingen we dan weer gaan ontdekken. 

Als uw kindje jarig is dan is het natuur-
lijk een feest om te trakteren. Wij vin-
den het heel fijn als uw traktaties niet te 
groot en calorierijk zijn. 

En denk ook eens aan speelgoed. Voor een 
paar centen heb je een hoop leuks, zoals 
gummetjes, feesttoeters, kleine knuffeltjes, 
stickertjes en ga zo maar door. Check of de 
cadeautjes geschikt zijn voor kleine kinde-

ren en of ze zich er niet in kunnen verslikken.

Mocht uw traktatie naar onze mening toch te veel zoetigheid 
of vet bevatten dan geven we het pas aan het einde van de 
dag mee. Zo laten we de beslissing aan de ouders of ze dit 
aan hun kindje willen geven.

Er zijn meerdere sites met voorbeelden maar hier een lekker 
voorzetje: www.facebook.com/gezondtrakteren

Dag heerlijke zomer! Helaas ben je weer voorbij. Wat hebben 
we genoten van het mooie weer! Er was een heerlijk groot 
zwembad waar we met ze allen in konden. Lekker spetteren 
en spatten met het water. We hebben het buiten heerlijk ge-
had! Ook elkaar nat gooien met de waterballonnen was erg 
leuk het lukte de kinderen zelfs om de leidsters te raken. 

Veel kindjes zijn op vakan- tie geweest. We zijn hier 
dieper op ingegaan met het thema ‘we gaan op reis’. 
Daarvoor hebben we een wereldbol geknutseld, maar 
zonder paspoort kun je natuurlijk niet op vakantie. Dus hup op de 
foto, door naar stempel post om een vinger afdruk er op te stem-
pelen. Dan nog even kijken hoe groot iedereen was, en dan was 
het paspoort klaar. Maar deze hebben we nog verder opgeleukt 
met plaatjes van vliegtuigen, boten en huisjes. Ik denk dat alle 
papa’s en mama’s niet om onze mooie vliegtuigen heen konden 
die aan de plafond hingen. Wat zijn ze mooi geschilderd! 

We hebben ook met elkaar even stilgestaan bij de Olympische 
Spelen. Hierbij moesten de kinderen goed kijken maar de juiste 
kleur ring. Zo konden ze het symbool namaken en elke ring op 
de juiste plek plakken! We blijven nog even bij de vliegtuigjes en 
kijken naar wat er verder nog in de lucht vliegt. We zijn benieuwd 
naar de ideeën van de peuters wat er zoal in de lucht zit. En 
wat er straks – in de herfst – uit naar beneden valt. Blaadjes en 
misschien wel regen.

Maar voordat dat gebeurt, hebben we eerst nog deze heerlijke 
zomer afgesloten met een supergezellige zomerborrel!

Vliegende vissen

Mollige Muizen gezond
trakteren Claudia vraagt aan Bess 

waarom ze nagellak op 
heeft. “Omdat ik naar de 
kleuterschool ga.”

Claudia vraagt aan Emma 
“wat zijn dat voor worstjes” 
(knakworstjes) Emma zegt: 
“Dat zijn worstjes met water.” 

Damayanthi vraagt aan 
Max “waarom moet je 

zonnenbrand op?” Max antwoordt: “anders brand je.”

Anneleen is klaar met eten. Luuk wrijft over haar rug 
en zegt: “Ga maar lekker drinken, schat!” 

Luuk B zit lekker te eten van de kip-kerrie waarop 
hij tegen Morris zegt: “Lekker pittig hè!?” 

Lara zegt tegen Jimmie:  “Louisa is mijn zusje!” 
Waarop Jimmie zegt: “Fender is mijn zusje!” 

Saar tegen Jenny: “Ik heb een mazzeltje!” Jenny: 
“Hoezo?” Saar: “Omdat ik 
een roze beker heb!” 

Tygo: “Jennifer, ik ben chagrijnig.” Jennifer: “waarom 
ben je chagrijnig dan?” Tygo: “omdat ik verdrietig ben.” 
Jennifer: “hoe komt dat?” Tygo: “omdat ik hier iedere keer 
mijn fiets kwijt ben!”

Silke rijdt met haar fiets over de tenen van Jennifer. 
Jennifer zegt: “pas je op Silke, dat doet pijn aan mijn 
tenen.” Silke kijkt naar de slippers van Jennifer en 
zegt: “Als je zere tenen hebt, moet je andere schoenen aan 
doen!”

Suzanne zegt tegen Cas, “Hey Cas...”, waarop Cas 
zegt: “ken je mij?”

Teun wijst op een schaafplek op 
zijn arm en zegt “kijk, ik 
ben beschadigd.”

Finn lacht naar Cas. Ik 
zeg tegen Cas “hij vindt 
je leuk”. 
Waarop Cas reageert: 
“ik ben om te lachen”. 

Prietpraat

Kabouter Basje
valt in een plasje

O, o, o, dat is me wat
hij is klets, klets nat
Nat is zijn broekje

nat is zijn jasje,
wat een domme
kabouter Basje!
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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 gezellig 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.

Herfstmenu van 
onze Chef!
de kinderen krijgen altijd een heerlijke, gezonde maaltijd 
tussen de middag. 
Voor de kinderen die warm eten (vanaf 1 jaar), heeft ‘onze chef’ 
erg zijn best gedaan op een gevarieerd herfstmenu, met veel 
verse groente, vis, vlees, rijst, pasta en aardappeltjes. 

Zo leren de kinderen van kleins af 
aan allerlei verschillende smaken 
kennen, variërend van kipgyros tot 
pilav en spruitjes. Het nieuwe menu 
staat op www.hetvosje.nl. 

 ‘Verhalen op schoot’ of ‘Liedjes op schoot’, voor de allerkleinsten 
 tHeater elswout
 Een interactieve voorstelling vol leuke liedjes en prachtige verhalen 
 19 oKt. CirCus HaKim
 Dieren aaien, speeltuin, speurtocht en knutselen 
 boerderij Zorgvrij (velsen Zuid)
 Paddenstoelendag  20 oKtober in bennebroeK
 Zoek én vind 250 soorten paddenstoelen  
 groenendaal (Heemstede) 

Raap een stel mooie, grote bladeren en droog ze 
paar dagen tussen tissues in een
telefoonboek. 
Rijg ze met de stopnaald 
aan een wollen draad. 
Steek met de naald door de steeltjes zodat 
de bladeren mooi hangen. Hang de 
herfstslinger met een paar punaises 
voor het raam. Prachtig!

Erop uit in de herfst:

Zó maak je je 
eigen herfst 
slinger!

Herfst bij Het Vosje
in de herfst gaan we met alle kleine vosjes op pad om herfst-
spullen te zoeken voor onze knutseltafel. 
Zoals bladeren rapen en dan laten drogen. Of blaadjes namaken 
van papier, inkleuren en ophangen. Lees verderop maar hoe je dat 
ook thuis kan doen. We rapen, drogen én versieren dennenappels. 
Hoeveel verschillende paddenstoelen komen we tegen? Misschien 
zien we wel de elfen op hun bankjes en horen we kabouter Spil-
lebeen schommelen op paddenstoel. En zodra het flink heeft ge-
regend, gaan we met de kinderen lekker springen in de plassen, 
moddertaartjes bakken en - terug op de warme groep - webjes 
tekenen voor de spinnetjes.
 

4 okt.: Dierendag
Breng je favoriete dierenknuffel mee; we doen 
dierenspelletjes en lezen leuke dierenverhaaltjes voor.
 

11 nov: St. Maarten
Met zelfgemaakte lampionnen op bezoek bij de andere groepen. 
Met leuke liedjes en allerlei lekkers.
 

5 Dec.: Sinterklaas
De groepen zijn versierd, de schoentjes worden gezet. Een tijd van 
knutselen en pepernoten maken. De kleine hulppietjes halen met 
ons klauterparcours hun ‘Pietendiploma’.  


