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

Prietpraat
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!”
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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 mo-
gelijk naar buiten. Niet alleen op ons 
eigen fijne speelterrein. Maar ook 
met elkaar naar de speeltuin, de kin-
derboerderij 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 moestu-
in. 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 Paasversieringen 
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 wanneer 
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

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
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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 2 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!

Voorjaar 2017

Vossen         Streken
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             Het voorjaar 
      komt eraan!



voor kleine kinderen is het heel erg fijn als ze weten 
waar ze aan toe zijn. Het geeft ze duidelijkheid en 
structuur. vanuit deze basis kunnen wij de kinderen een 
rustige en fijne dag bezorgen. 

elke dag bij Het vosje start om 
09.00 uur!
Precies om 09.00 uur starten wij graag ons 
dagprogramma. Dit begint met een kort 
overleg tussen de leidsters over bijzon-
derheden van kinderen (door de ouders 
tijdens de overdracht aan ons doorgegeven). 
Komen er op dat moment nog kinderen – ver-
laat – binnen dan kunnen wij pas later met ons programma 
beginnen. Dit ervaren de leidsters en kinderen als niet prettig 
en verstorend!

verlaat? Dan is je kindje om 12.30 uur 
welkom!
Bij Het Vosje moeten we hier nu strenger op toezien. Mocht 
je niet vóór 9.00 uur op het Vosje kunnen zijn (graag info 
per telefoon), dan is het volgende brengmoment om 12.30u. 
Kom je door bijzondere omstandigheden later, zoals voor ‘n 
bezoek aan huisarts/consultatiebureau, dan maken wij hier 
een uitzondering voor. Dit kun je van te voren met de leidster 
overleggen.

lieve ouders, wij rekenen echt op jullie begrip en mede-
werking! straks, op de basisschool moeten kinderen ook 
op tijd zijn. bij Het vosje komt het onze opvang en zorg 
voor de kinderen ten goede. 

De leidsters en de kinderen zullen jullie dankbaar zijn! 
Jacqueline 
 

rust, 
reinheid, 
regelmaat

rrr

Dat is waar Het Vosje voor staat! 
truitjes, jasjes, sjaals, sokjes, slofjes, wantjes en mutsjes... “Wat 

heb ik aan” was ons eerste thema dit jaar, en daar konden we 
met de baby’s hele leuke dingen mee doen. We lieten 

ze verschillende kledingstukken zien, deden die bij 
ze aan of om en vertelden erbij hoe alles heet en 
waar het voor dient. We maakten er telkens een 
leuk spelletje van en daar hadden we binnen én 

buiten genoeg mogelijkheden voor.  

Hoewel we het ontzettend gezellig hebben met elkaar bij de Mollige Muizen, kijken we ook stie-
kem af en toe bij de Vliegende Vissen wat ze bij de peuters allemaal doen. Zo was daar onlangs 

groot feest met Carnaval. Eigenlijk alleen bedoeld voor de oudste peuters, maar onze dreumesen 
wilden ook graag meedoen en gingen dus verkleed en wel mee naar de buren. Wat was dat ge-
zellig! Er was vrolijke muziek, er werd volop gedanst en alle kinderen mochten ook een eierkoek 
versieren. Zo maken we bij het Vosje van elk feest een festijn voor alle leeftijden.
 
Inmiddels zijn we op de groep begonnen met het thema ruimtevaart. Jawel, 
ook bij de baby’s en ze vinden het fantastisch! Al snel hing onze groep vol 
astronautjes, hebben jullie die al gezien? Alle kindjes van de babygroep 
zijn gekleed in een stoer astronautenpak en vliegen in de rondte met 
mooie sterren om hen heen. Nu gaan we nog een mooie maan maken 

van kartonnen bordjes, komen jullie die ook bewonderen?
 

Er zijn op de groep veel nieuwe baby’s bijgekomen. Dat is 
voor de anderen superleuk, want wat zijn die lief en klein! Ze 
worden aan alle kanten vertroeteld en geknuffeld door de 

oudere baby’s. Het is ook fijn dat de lente eraan komt, dan kunnen we 
weer uren buitenspelen en kruipen door de tunnel.
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ASTRONAUTEN ALAAAAAF!

Mollige Muizen Vliegende Vissen

Wat hebben wij een pret gehad zeg, met de carna-
val! Het was één groot feest! Dat begon al bij binnen-

komst. eerst moesten we door een gat kruipen waar 
allemaal grote ballonnen lagen. 

Op hele vrolijke muziek hebben we lekker gedanst! Ook 
werden we allemaal mooi geschminkt, de een werd een 

mooi prinsesje terwijl de ander een leeuw werd! We vonden 
het geweldig allemaal. Tot slot mochten we lekkere koekjes 

versieren (én opeten natuurlijk) en hebben we geproost met 
champagne!

Elke paar weken hebben we een thema waar we van alles mee 
doen. Zo begonnen we dit jaar met het thema “Wat heb ik aan?” 
en nu zijn we bezig met “Ruimtevaart”. De kinderen vinden het 
prachtig! We hebben een alien masker gemaakt maar ook een 
stoere raket die naar de maan kan vliegen! Het viel niet mee 
om die te maken, want we moesten heel goed kijken naar het 
voorbeeld en goed de kleuren op de juiste plek plakken!  Maar dit 
lukte ons al aardig goed hoor!

De mooie kleurplaat van een ruimteschip hebben de leidsters per 
ongeluk in stukjes geknipt! Maar  wij hebben alle stukjes verza-

meld en als een puzzel op elkaar geplakt. Het lijkt helemaal echt!
Verder hebben we toch genoten van het gekke weer in Neder-
land! Konden we op maandag nog heerlijk met sneeuw spelen 
en sneeuwballen gooien, de woensdag erop scheen het zonnetje, 
was alle sneeuw foetsie en konden we weer lekker krijten op de 
stoeptegels!

Ook hebben we buiten met een heel groot doek gespeeld. We 
moesten allemaal een puntje van het doek vastpakken en als 
we tot 3 hadden geteld onze handen in de lucht doen! Zo werd 
het grote doek een hele grote tent waar we onderdoor konden 
rennen!

Zo hebben we enorm leuke maanden gehad. Met het voorjaar in 
zicht gaan we enthousiast verder met activiteiten, spelletjes en 
knutsels. Straks is er onze Paas High tea en in April zijn er weer de 
Koningsspelen bij Het Vosje Ramspol. We hopen daarbij op mooier 
weer dan vorig jaar!

Fijne lente allemaal !! 
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