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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.

Prietpraat
Kinderdagverblijf

Erop uit
We hebben best genoten van het wisselvallige winterweer, 
maar het voorjaar is toch het leukste seizoen. Alle bloemen 

steken hun kopjes op. De parken zien er weer 
vrolijk uit. De dieren komen uit 
hun hokken op de kinderboerd-
erij. De koeien komen van stal 
en met een beetje geluk zijn er 
lammetjes te zien.
Bij Het Vosje gaan we zoveel 
mogelijk naar buiten. Niet alleen op 
ons eigen fijne speelterrein. Maar 
ook met elkaar naar de speeltu-
in, de kinderboerderij en met de 
peuters naar de bieb. Over ons thema 
Ruimtevaart zijn daar leuke boekjes 
te vinden. 

Moestuin
Samen met de kinderen maken we 
onze speeltuin in orde en gaan we 
weer plantjes en groenten zaaien in 
de moestuin. Elke week krijgen ze een 
beetje water en al snel steken de eerste 
blaadjes hun kopjes uit de aarde. Het is 
geweldig te zien hoe sla, worteltjes en 
ook tomaatjes groeien. Nóg leuker is het 
om ze daarna te plukken en op te eten!!

Pasen
Over een paar weken is het Pasen. 
Nu al starten we met het knippen 
en kleuren van de Paasversierin-
gen op de groepen. Alles krijgt 
zonnige, vrolijke kleuren. En wie 
weet gaat de Paashaas ook weer 
eieren voor ons verstoppen.

Belangrijke data
Het Vosje is gesloten op:

●  Pasen: vrijdag 14 t/m maandag 17 april (dus ook 
Goede Vrijdag)

● Vrijdag 5 mei 
● Hemelvaart: donderdag 25 en vrijdag 26 mei
● Pinksteren: maandag 5 juni

Vakantieplannen? 
Weten jullie al wat je gaat doen met zomervakantie en wan-
neer dat zal zijn? Wij vinden het fijn om dat zo snel mogelijk te 
weten in verband met het vakantierooster op Het Vosje.

Lentemenu
Een nieuwe lente, een nieuw geluid uit 
de keuken. Onze chef heeft weer zijn 
best gedaan op een heerlijk voorjaars-
menu, om je vingers bij af te likken. 
Alle kinderen vanaf 1 jaar kunnen bij 
Het Vosje naar keuze tussen de middag 
brood of warm eten.  
De complete voorjaarsmenukaart staat 
op het-vosje.nl

Anaya zit aan tafel 
en zingt: “Zwarte 
Piet ging uit fietsen...” 
waarop Cynthia zegt: 
“Zwarte Piet zit toch al 
in Spanje, lekker in het 
zonnetje?” “Nee hoor” 
zegt Anaya, “ hij is in 
het buitenkant.”
 
Yarli krijgt een schone 
luier van Ivette. “Zo” 

zegt ze, “ook nog even je crèmetje smeren hoor.”
“Ja doe maar” zegt Yarli, “want ik ben een beetje 
beurs!”

Emma zegt tegen Anne: “Kijk Mylo zijn haar lijkt 
wel op gras!” (Stekeltjes)
 
Jenny vraagt: “Wie houdt er van soep?” Ko 
antwoordt: ”Ik hou niet van soep, want ik knoei 
altijd!” 
 
Jimmie: “Ik ga met mijn mama trouwen!” Mika: “Ik 
niet, want mijn mama is al getrouwd met mijn papa.”
 
Amanda tegen Ko: “Wil je veel eten of weinig?” Ko: 
” ik wil niet veel te weinig!” 
 
Mylo wijst op de zandbak: “Juf mag het strand open?”
 
Jenny heeft net lippenstift op gedaan. Daarop vraagt 
Bodhi: ”Jenny, heb je een nieuwe mond?” 

Jacob kwam aangelopen bij een leidster die op de 
grond zat; hij boog zich om de leidster heen en zei 
“voorjekijken!!” 

Kim vroeg aan Kees of hij een trein leuk vond als 
cadeautje voor zijn verjaardag. Daarop zei Kees: “ het 
maakt niet uit hoor wat voor cadeau je geeft, je mag 
gewoon op mijn verjaardag komen”.

Suzanne gaat om half 5 naar huis. Yarli vraagt aan 
haar: “Suzanne wat ga je doen? Ga je nu even werken 
ofzo?”

Mylo zegt tegen Anita: “Ik wil wel een knakworst! Ga 
jij die maar even koken!”

Peutervoorstellingen
1 april:  Olaf en de pretraket! in Hoofddorp (vanaf 3jr)
2 april:    Het TV-varkentje Peppa Pig beleeft een heuse musical 

in IJmuiden (vanaf 2 jr).
23 april:   Voor de allerkleinsten – Circus bij Plexat. Peuter & 

Kleuter Pret van 11.00 – 12.30u. 
Voor meer info: kidsproof.nl

Lieve kinderen en ouders,
Een paar weken geleden lag er nog sneeuw 
en was het behoorlijk koud, maar nu ruik je 

het voorjaar alweer! We kijken ernaar uit om lekker veel naar 
buiten te gaan met de kinderen!

Op Het Vosje was het een heer-
lijke winter. Sommige kinderen 
konden voor het eerst kennis 
maken met sneeuw en ze 
konden water ineens vastpak-
ken omdat het bevroren was. En 
wanneer het voor de allerklein-
sten té koud buiten was, dan 
haalden de leidsters gewoon 
wat sneeuwvlokjes naar binnen 
zodat ze daar toch mee konden 
stoeien.

Onze vorige Vossenstreken kwa-
men nét voor de feestdagen uit. 
De kerstborrel voor ouders en 
het kerstdiner voor de peuters 
waren een sfeervolle en gezel-
lige afsluiting van het jaar. Het 
is altijd een feest om de peuters 
in hun mooiste feestkleding te 
zien. Ook zij genieten volop van 
alle lekkere hapjes!
We zijn dit jaar gestart met het 
thema ‘Wat heb ik aan?’ en dat 

leverde prachtige versieringen 
en originele kledingstukken op. 
Het was niet alleen een leuk 
knutselthema, de kinderen 
hebben er ook veel van geleerd. 
Het volgende thema nu is 
“ruimtevaart” en de kinderen 
vinden het geweldig! Soms 
lopen er aliens door de gang en 
moeten wij bukken voor een 
overvliegende ufo.

Verder kijken wij uit naar 
een vrolijk voorjaar en 
hele gezellige Paasdagen.

Liefs, Jacqueline

Hoera

Koningsspelen 
op 26 april 

Een feestmiddag voor de peuters vanaf 3 jaar. Een middag vol 
Oud-Hollandse spelletjes, zoals koekhappen, blikgooien en visvangen.

                              De Koningsdag staat ook in het teken van ons 
                             nieuwe thema: sport en bewegen. Meer informatie 

volgt. Ook voor kinderen die normaal niet deze dag op 
Het Vosje zijn. Je kunt je kind voor deze dag opgegeven. 

Meer informatie volgt en iedereen krijgt nog
een mail. We hopen op een feestelijke en 

zonnige dag!©® KinDErDAgvErblijf HEt vOsjE
  Marsmanplein 212 - 2025 DV Haarlem Noord - Telefoon: 023 - 537 02 40  

www.het-vosje.nl   -    info@het-vosje.nl    -    facebook.nl/KinderdagverblijfHetVosje 

Voorjaar 2017

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

Kinderdagverblijf

             Het voorjaar 
      komt eraan!



KinderdagverblijfKinderdagverblijf

Kijk, als er een nieuw thema is, dan pakken 
wij dat op de groep groots aan. Over het the-
ma ruimtevaart hebben we boekjes geleend 
bij de bibliotheek en we lezen de kinderen 
vaak voor. Daar leren ze veel van en het 
stimuleert hun taalontwikkeling.
We knutselen ufo’s en raketten en vooral 
het vuur dat uit de raketten komt, vinden de 
kinderen prachtig. En natuurlijk hebben we ook 
astronautjes gemaakt, die in de raketten rond 
de aarde vliegen. Hebben jullie de foto’s al be-
wonderd op onze ramen? Ook kiezen we iedere 
dag een kindje dat het helpende handje is bij de 
Reizende Rotsen. De kindjes krijgen een mooie 
ketting en mogen ons de hele dag helpen met 
kleine klusjes, zoals het uitdelen van drinkbe-
kers, helpen met de tassen en het uitdelen van 
de snack. Daar ze zijn ze zó trots op!!

Lichte Lucht

Woeste waterval

Wollige Weide

Het vossenbos is flink opgeruimd en er zijn nieuwe spelletjes, 
speciaal voor rekenen en taal. We zijn druk met de dagen van 
de week en de maanden van het jaar, wat voor weer is het 
vandaag en we leren zelfs al een klein beetje klokkijken. Wat 
wil je, met zo’n mooie klok!
De kinderen vinden het geweldig om ‘Helpend Handje’ te zijn. 
De juffies krijgen elke dag een hulpje met de bekertjes uitdelen, 
afdrogen, washandjes opruimen en vooral veel plezier hebben in 
het elkaar helpen.
Het thema Ruimtevaart vinden wij super interessant! Hoe ziet de 
ruimte eruit en wat zijn buitenaardse wezentjes? Wij hebben een 
stoere ruimtemuts voor astronauten en we knutselen en lezen 
veel. Onze gezellige feestjes zijn beroemd bij het Vosje, vaak ook 
om afscheid te nemen van de grootste kinderen. Maar er komen 
ook weer nieuwe kinderen op het Vossenbos. Fijn!

 Rustige 
Rif brrr.. wat is het koud 

geweest. Handschoe-
nen, mutsen en sjaals 
aan en op naar buiten 

op ontdekkingstocht. Hoe ziet 
water eruit als het gevroren heeft 
en hoe voelt dat aan? Wat kun je 
allemaal met sneeuw doen?
Het was genieten maar sneeuw 
en ijs vonden we allemaal wel erg 
koud. Gelukkig konden we daarna 
binnen lekker opwarmen met een 
warme maaltijd.  Ook was er Carna-
val op het Rustige Rif. Alaaf! Heerlijk 
zingen en dansen en met de hele 
groep de polonaise doen. 
Genieten doen we ook met die 
leuke thema’s, zoals Ruimtevaart. 
Hier valt veel aan te ontdekken. Hoe 
ziet de ruimte er eigenlijk uit? En 
wie wonen er misschien wel op een 
andere planeet? We lezen spannen-
de boekjes en knutselen veel. Zo 
hebben we de maan geverfd die 
héél ver bij ons vandaan, bovenaan 
de hemel staat.

Dansende Duinen 

IJSMEESTERS

ALIENS

HELPENDE HANDJES

AVONTURIERS KNUTSELAARS

ONTDEKKERS

MARSMANNETJES

Wat hebben we een ontzettend leuk thema 
om mee te knutselen. Onze hersens kraken 
en we laten onze fantasie er helemaal op los. 
Zo hebben we een alien geschilderd met wa-
terverf. Tja, hoe gek ziet zo’n alien er eigenlijk 
uit? Ook hebben we een UFO gemaakt, mooie 
beplakt met aluminium folie. Dat voelde wel 
glad en raar aan.
Zodra het even droog was, gingen we naar 
buiten en erop uit in de bolderkar. Lekker met 
elkaar naar het speeltuintje. Daar was een 
glijbaan, auto’s waar we in konden zitten en een 
wip. O wat een feest! Onze lieve leidster Debora 
is vertrokken naar Het Vosje Ramspol. Zou het 

daar leuker zijn dan hier? Vast niet! Nu komt 
juf Lois bij ons op de groep. We wensen jullie 
allebei veel plezier en succes!

Vrolijke Vossenbos

Reizende rotsen

Kijk maar eens goed naar onze marsmanne-
tjes. Want we zijn er zeker van: zó zien die er 
in het echt uit. Met ogen en armen over hun 
hele lichaam verspreid. En rondvliegend in 
ufo’s, die we met waskrijtjes allemaal ver-
schillende kleuren hebben gegeven. 
Onze nieuwe grondbox, die we nu op de groep 
hebben, past helemaal bij het thema Ruimte-
vaart. Het is alsof we daarin zelf in de ruimte 

zijn. Aan ons plafond hangen de sterren en de 
ufo’s en de kinderen raken er niet op uitgekeken 
als we ze laten bewegen. 
De kinderen die 2 jaar zijn geworden, zijn 
overgegaan naar de peuter groep! Wij gaan ze 
natuurlijk erg missen. Gelukkig hebben we nieu-
we kindjes erbij op de groep. En we hebben een 
nieuwe leidster, Yvet. Allemaal veel speelplezier 
bij ons op Het Vosje!

Kennen jullie juf lisanne al, ze komt van Het vosje lin-
schotenstraat. Maar bij ons op de Wollige Weide zitten de 
allerliefste kindjes, dus vindt ze het heel leuk bij ons!

Eigenlijk hadden we al afscheid genomen van de winter, alle pingu-
ins en wollige mutsen waren van de ramen af…. toen viel er ineens 
sneew! Sommige baby’s zijn nog te klein om buiten te spelen, maar 
voor hen haalden we de sneeuw naar binnen. Dat voelde wel een 
beetje koud aan, maar wat hadden we een lol. Vera & Dion hebben 
zelfs sneeuwballen gegooid aan tafel. De grotere kindjes zagen 
buiten iets heel vreemds in de zandbak: het water was bevroren! We 
hebben het ijs vastgehouden, brrrr wat koud en nat! Maar wel heel 
spannend! Binnenkort krijgen we bijzondere nieuwe vriendjes, er 
komt een drieling bij ons op de groep. Is dat niet leuk?!

Wat hebben we al een boel gedaan dit jaar! Eerst leerden we 
van alles rond het thema “Wat heb ik aan”. Daarna hing de 
groep vol met hartjes knutsels voor valentijnsdag en hebben 
we heerlijke speculaasjes gebakken. inmiddels zijn we begon-
nen aan het thema ruimtevaart. 

Daar horen natuurlijk leuke knutsels bij, want op de Woeste Water-
val zijn we daar dol op.  Kliederen met verf en stiften is favoriet, 
maar lijmen is soms nog lastig. De peuters vinden het ook erg leuk 
om elkaar te helpen als het de ander niet lukt.

Er zijn ruimteschepen gekomen van bordjes, met daarin het handje 
van de kinderen als een alien met wel vijf ogen! En er hangen 
planeten en raketten. 

Ook de beginnertjes van 1 jaar kunnen volop meedoen: lekker 
oefenen met kleuren en verven, al is verf op je handen doen nog 
steeds een beetje gek!
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