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Kinderdagverblijf

Lieve kinderen en ouders,
Wat is het al lekker weer! Er mag soms een ste-
vige plensbui vallen maar op de meeste dagen 
kunnen we met de kinderen heerlijk genieten 
van het zonnetje. 

We gaan nu de vakantieperiode 
in en we hopen op een mooie 
zomer. Heerlijk in eigen land of 
misschien naar het buitenland. 
In deze zomereditie van de 
Vossenstreken geven we jullie 
enkele zomerse tips. 
Op Het Vosje hebben we dit sei-
zoen met erg leuke en leerzame 
thema’s gewerkt. Iedere groep 
heeft hier een eigen invulling 
aan gegeven, passend bij de 
leeftijd en ontwikkelingsfase 
van de kinderen. 

Bij het thema “Dit ben ik” 
leerden de kinderen veel over 
zichzelf. Hoe zie ik eruit, hoe 
zien anderen eruit? Wie ben ik... 
Jullie hebben vast thuis gemerkt 
dat de kinderen een stuk wijzer 
zijn geworden. Ook het thema 

“Boerderijdieren” sprak erg 
aan. Natuurlijk zijn we daar-
voor naar de  kinderboerderij 
gegaan, hebben we gehoord 
hoe een koe en een geit 
‘praten’ en eendjes kwaken. 
Daarna hebben we op de groep 
lekker geknutseld. Het volgende 
thema ‘Reizen’ wordt heel leuk. 
We bereiden de kinderen met 
spelletjes en verhaaltjes voor 
op de vakantie. Als ze daarvan 
terugkomen, horen we vast 
de leukste en spannendste 
verhalen. 

Trots zijn we op de ouders die 
hun EHBO-diploma hebben ge-
haald. Door alle deelnemers is 
deze mini-cursus als heel nuttig 
ervaren. Het geleerde kon zelfs 
al direct worden toegepast…! 

Jullie lezen er in deze Vossen-
streken meer over. 

Op woensdag 29 juni is het 
Modderdag voor de peuters. 
De peuterkinderen mogen 
deze dag heerlijk kliederen en 
met modder spelen. Wil iedere 

ouder z’n kind een reservesetje 
kleding met daarbij een hand-
doekje meegeven? Graag in een 
plastic tasje met de naam van 
het kind erop. Aan het eind van 
deze leuke dag mag alles weer 
mee naar huis. 

Inmiddels een begrip bij Het Vosje. Op elke locatie 
organiseren we een gezellige zomerborrel. Van 16.00 

tot 18.00u zijn alle kinderen met hun ouders van harte 
welkom! Wij zorgen voor een hapje en een drankje.

Ik wens iedereen een vrolijke, warme, gezellige zomer toe!
Groetjes, Jacqueline

Donderdag 8 september a.s.

Het Zomerfeest!

Lang levede zomer!



Kinderdagverblijf

De afgelopen periode is het lekker weer geweest, met een 
regelmatig zonnetje en dat betekende dus lekker veel bui-
tenspelen en kliederen met water. Heerlijk! 
Als deze Vossenstreken uit komt is Vaderdag al achter de rug. De 
kinderen hebben heel erg hun best gedaan om iets moois voor 

papa te maken en we hopen dat het in de smaak 
viel. Het was het laatste waar Amber, onze stagiaire, 
aan mee heeft gewerkt. We wensen haar veel succes 
verder. 

Met het thema ‘Op de boerderij’ doen we van alles: 
we vertellen verhaaltjes en lezen boekjes en natuur-
lijk knutselen we volop. In de komende periode viert 

een aantal kinderen hun vierde verjaardag. Na de zomervakantie 
gaan zij naar de basisschool. Heel veel plezier daar, we zullen 
jullie missen!!  

Lichte Lucht Kunstenaars
Lieve ouders, jullie dachten vast dat je ineens 
geen kind maar een dier in huis had. Zó goed 
hebben wij geoefend op de geluiden van de 
boerderijdieren. 

Op de Lichte Lucht hebben we volop over dieren 
gezongen en gepuzzeld. En daar bleef het niet bij. 
Met de kinderen zijn we druk gaan knutselen en 
er zijn hele mooie pauwen gemaakt, die hebben 
ze mooi versierd met allemaal gekleurde veren. 
Ook is er geplakt en gestift om een mooi biggetje 
te maken. Zijn wij creatief of niet? Het zijn allemaal 
kleine meesterwerkjes geworden. 

De kinderen vonden het een groot succes om te doen en 
de groep ziet er nu uit als een klein kunstatelier.  

Reizende rotsen 
     Buitenspelen

Hebben jullie onze mooie koe, tractor en vogelverschrikker al 
gezien? Bij de kinderboerderij in het park zagen we allemaal 
lieve kleine dieren, maar deze dingen hebben we geknutseld. 

Het was heerlijk om er met de bolderkar op uit te gaan. Daarna 
hebben we erg ons best gedaan op een mooi Vaderdag cadeau; nu 
moeten alle papa’s wél de klusjeslijst gaan afwerken!

Met mooi weer spelen we lekker veel met water. Soms worden dan 
onze kleertjes nat. Dan is het fijn als we droge zomerkleertjes in de 
reservetas hebben. Enkele kinderen zijn 2 jaar geworden en bij de 
peuters gaan spelen. Veel plezier daar! Welkom nieuwe kindertjes, 
fijn dat jullie er zijn en we wensen jullie een heerlijke tijd bij Het 
Vosje.  

Wollige Weide Klusjesmannen



naam-
stick-
ers
Lieve papa’s en mama’s, willen 
jullie de eigen flesjes en voedin-
gen svp voorzien van een naam? 
We willen ons natuurlijk niet ver-
gissen. Hele leuke naamstickers 
kun je bij voorbeeld laten maken 
op www.goedgemerkt.nl

Kinderdagverblijf

Vinden jullie niet dat wij geweldig kunnen teke-
nen en knutselen? Wij hebben beslist de aller-
mooiste eendjes, schaapjes, varkens en kukeleku 
de haan van allemaal. 

Natuurlijk moesten we die eerst leren kennen in 
de kinderboerderij en we hebben veel verhaaltjes 
over boerderijdieren gehoord. Toen we puzzels en 
knutsels gingen maken, herkenden we al een beetje 
de dieren die we hadden gezien.  

De afgelopen weken hebben we vaak buiten gespeeld. Lekker in de zandbak en daar kwam af en 
toe ook een slakje op bezoek, dat was spannend! We verheugen ons op een warme zomer; want de 
zwembadjes staan te popelen om te worden gevuld met water en dat betekent: spetteren!!  

Woeste waterval Emoties
Ondanks het slechte weer met de koningsspelen hebben wij 
het super leuk gehad binnen met springkussens en allerlei 
spelletjes met als thema ‘emoties’. 

En dat betekent hier vooral lachen en blij zijn. Ook onze kin-
deren zijn gezellig met de bolderkar naar de kinderboerderij 
geweest om alle dieren daar te ontmoeten. Daar hebben we een 
gras-feestje gehouden op het net gemaaide gras. Op de groep 
hebben we daarna geknutseld en de dieren benoemd. Want wat 
komt er van de koe en wat legt een kip? En natuurlijk hebben we 
leuke liedjes gezongen over de boerderij.

Dansende Duinen
Dierenpret 

Reizende rotsen 
     Buitenspelen

Warm 
weer 
vraagt 
om 
luch-
tige 
kleer-
tjes
Nu het mooi weer wordt, spelen we 
weer lekker veel met water, soms 
worden onze kleertjes dan erg nat. 
Bij het omkleden vinden de juffies 
nog wel eens hele warme winter-
kleding in onze tassen. Ze  vragen 
daarom aan alle papa’s en mama’s 
om de reservekleding te controleren. 
Past het nog en is het niet te warm 
of te koud?

Een koetje en een kalfje 
      die liepen in de wei
Toen kwam er een heel dik 
        varkentje voorbij
Dat zei, dat zei, geef dat 
    kalfje maar aan mij
Nee zei de koe, boe boe boe
Nee zei de koe, boe boe boe

Wollige Weide Klusjesmannen

Wat zijn wij blij met het thema Boerderijdie-
ren! En wat zijn we er druk mee. Poeh! In onze 
PeuterPlusgroep zijn de activiteiten net ietsje 
moeilijker dan in de andere peutergroepen. 

Wat dat betekent? Kijk maar eens naar onze 
schaapjes, die zijn niet alleen van watjes ge-
maakt, maar ook mooi omlijnd met een prikrand-
je. Dat was een hele uitdaging om zelf te doen 
en we zijn apentrots op het resultaat! Al onze 
schaapjes hangen aan de ramen. 

Ook hebben we een kleurplaat gekleurd en daar-
op hebben we samen met onze juffie de dieren 
gezocht. Er was een hele grote boerderij-puzzel 
op de vloer en we hebben heel veel boekjes 
gelezen en liedjes gezongen over alle dieren. 
Superleuk allemaal!!

Vrolijke Vossenbos 
            Apentrots
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Rustige Rif
  Op reis
Op onze groep hebben we genoten van de leuke 
thema’s ‘Dit ben ik’ en ‘Dieren op de Boerderij’. 

De zomer komt er nu aan en veel kinderen gaan op 
vakantie. Sommigen blijven in Nederland, 
anderen gaan naar het buiten-
land. En met de auto of het 
vliegtuig. Allemaal heel span-
nend en daarover gaat ons 
komende thema “Het Vosje 
gaat op Reis”. We zijn benieuwd 
waar we allemaal heen gaan 
en wat we meemaken. 

Brengen jullie allemaal leuke 
verhalen mee terug van 
vakantie?

Welkom nieuwe kinderen van 
de Lichte Lucht en de Wollige 
Weide. Wij gaan er samen met 
jullie 2 hele gezellige jaren 
van maken.

Vrolijke Vossenbos 
            Apentrots

Gaat er in jouw ogen iets verkeerd bij Het Vosje, 
mis je iets essentieels of krijg je onvoldoende 
gehoor? 

Met een goede communicatie kunnen we veel 
onduidelijkheden en mogelijke irritaties verhelpen. Is 
er iets dat niet naar tevredenheid verloopt, maak dit 
dan altijd eerst kenbaar aan de direct betrokken me-
dewerkster van Het Vosje. Een open gesprek werkt 
vaak al heel verhelderend. 

Hoewel we er bij Het Vosje alles aan zullen doen om 
tot overeenstemming te komen, kun je het gevoel 
houden dat jouw klacht niet correct wordt behan-
deld. In dat geval kun je een officiële indienen. 

Daarvoor zijn er twee mogelijkheden:
1.   Je dient een klacht in bij Jacqueline 
2.   Je gaat direct of in tweede instantie naar de  

onafhankelijke geschillencommissie:  
www.degeschillencommissie.nl  
(voorheen de klachtenkamer)

Mare krijgt een knotje in haar haren; 
waarop ze zegt: “June wil ook een 
Knorretje”. 

Alex is een stukje komkommer aan 
het eten. Hij eet eerst het zachte 
ervan en houdt de schil over. “Kijk, ik 
heb ook een beugel.”  
 
Carla is naar de kapper geweest en 
heeft een kort kapsel. June vraagt aan 
haar “Ben jij nu een jongetje?”

Luuk de Boer tegen Janne die een beetje aan het mopperen is: 
“En niet zo piepen!”

Thijs heeft een verjaardagstoeter in zijn mond en blaast erop. 
Er komt geen geluid uit de toeter waarop hij zegt: “De batterij is 
stuk!”

Juf Najat vraagt aan Bram waar is je mama, waarop Bram zegt: 
“die is op vakantie aan het luieren”. 
 
Marin heeft een Elsa-vlecht in haar haar en vraagt aan Damayan-
thi “Rara wie ben ik? Ik ben niet Marin hoor…” Damayanthi vraagt 
“wie ben je dan?” “Ik ben Elsa, zie je dat niet, ik heb hetzelfde haar” 
zegt Marin.
 
Claudia vraagt aan Matilde “hoe heten je broertje en je zus?” 
waarop Matilde antwoordt: “mijn broertje en zus heten broertje en 
zus.”  Claudia zegt: “hebben ze dan geen naam?” “Jawel hoor” zegt 
Matilde: ”broertje en zusje.” 

 
Damayanthi doet de kinderen naar bed waaronder ook Mylo. 
Damayanthi moet daarbij een beetje gapen. Mylo: “je mag ook wel 
bij me komen slapen hoor.”  
 
Tijdens de wandeling naar de visboer vraagt Zonne aan  
Jennifer:  “een visboer, is dat een boer met vissen?”

Prietpraat

Natuurlijk hopen we op een heerlijke lange zomer. Lekker naar 
het strand (neem voldoende zonnebrand, petjes en drinken 
mee!) maar ook rondom Haarlem is er van alles te doen. Boven-
dien hebben we een paar tips om je kindje cool te houden.

●  Op www.deoudeboerderij.nl kun je zien waar onze groentes 
vandaan komen. Een erg leuk uitje. 

●  Kennen jullie alle plassen al die we hier hebben? Zoals Westbroek-
plas, Molenplas, het Duinmeer en de Veerplas!  
Kijk maar eens op www.kidsproof.nl voor peutertips.

●  Lekker lezen of voorlezen in de schaduw. Het is de beste start voor 
een goede taalontwikkeling van je kind. Als je je baby of dreumes 
lid maakt van de bieb ontvang je een leuk kadokoffertje!

Het Vosje Tips voor 
zonnige uitjes en 
hoge temperaturen
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Kinderdagverblijf

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.

JAAR

Niet alleen ouders, ook sommige oppas-oma’s hebben onze korte EHBO cursus gevolgd. 
Allemaal zijn ze geslaagd en allemaal vonden ze het heel leuk en leerzaam. Naast een stukje 
theorie was er ook volop gelegenheid om praktijkvoorbeelden (van ongelukjes die gebeurd zijn) 
te bespreken.

En wat denk je: een moeder vertelde dat ze twee dagen na de cursus al gelijk van haar nieuwe 
kennis gebruik kon maken, toen een stukje wortel in het keeltje van haar dochter geschoten was! 

Fijn dat jullie de EHBO cursus hebben gevolgd, voor de andere ouders: er komt een nieuwe kans.

Allemaal geslaagd EHBO

Terwijl de koning het op z’n verjaardag droog hield, plensde het bij 
ons in Haarlem. Daarom hielden we onze Koningsspelen binnen.  

Wat was dat gezellig hè! Alle vestigingen van Het Vosje hadden een 
spelletjes parcours, een springkussen, visjes en eendjes vangen en 
gekke bekken trekken, sjoelen, memory spelen en eierkoeken ver-
sieren. Het was een vrolijke boel. Koning Willem Alexander was deze 
dag Ezeltje Prik. Met een blinddoek voor en lippenstift op mochten 
de kinderen hem een kusje geven. Aan het eind kregen de kinderen 
hun eigen Koningsmedaille. Het was een topmiddag. Heel hartelijk 
bedankt voor alle hulp!

Koningsspelen




