
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.
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Gezond=Lekkker trakteren
Ook bij Het Vosje zijn we voor 
lekkere én gezonde traktaties. Je 
kunt de leukste lekkernijen maken 
waarmee jouw kind kan trakteren op 
de groep. Bij deze dolfijnen is een 
heel leuk verhaal te vertellen. Wil 
je ook op zoek naar smakelijke en 
creatieve ideeën? Kijk dan eens op 
www.gezondtrakteren.nl.

Tijd vor kuikentjes 
Om ons heen zien we het 
gebeuren. 
Kuikentjes en ook vogeltjes zijn 
uit hun ei gekomen en dartelen 
om hun ouders heen. Er zwemmen nu heel veel jonge ganzen, 
eendjes en meerkoetjes in de vijver. Elke dag kun je zien dat ze 
weer een stukje groter zijn geworden. 

Eten en Drinken:
NOOIT IN DE GANG!
Lieve ouders, graag jullie speciale aandacht hiervoor. Eten 
en drinken doen we óf op de groep óf thuis. 
Maar nooit in gangen, omdat er bij Het Vosje een aantal kin-
deren (maar ook ouders) is met ernstige allergieën (o.a. pinda/
koemelk). Een drupje melk dat wordt gemorst of een korstje 
met pindakaas dat wordt gedeeld, kan fataal zijn. De kinderen 
krijgen bij Het Vosje voldoende eten en drinken. Wil je je kind 
toch iets extra’s geven vooraf of bij het ophalen, eet of drink 
dit dan s.v.p. buiten het kinderdagverblijf op. We rekenen op 
jullie medewerking en begrip.

Allle kunstenaars verzameleen
Hebben jullie ze 
al gezien, onze 
nieuwe schilders- 
ezel en zandtafel 
met led-licht? 
Op elke vestiging 
kunnen onze kin-
deren nu toveren 
met zand en 
kleurtjes.

Zomermenu
Wat dachten jullie van groenten-nug-
gits, schorseneren, tortellini, kalkoen, 
snijbonen, vis, nasi of zilvervliesrijst. 
De schijf van 5 is trots op de kok van 
Het Vosje. Want hij zorgt voor veel 
verse ingrediënten en volop variatie. 
Jammie dat wordt smullen! 

Fenna zegt tijdens 
het buitenspelen 
tegen Jennifer: 
“Mijn baby is nog 
niet geboren hoor. 
Als de baby geboren 
is gaan we muis met 
beschuitjes eten!”
 
In de kring vertellen 
we allemaal wat we 
van het weekend 

hebben gedaan, dan is Mila-Milou aan de 
beurt: “Ik ben naar de barbiepops winkel 
geweest.” 

Irina vertelt aan Carola dat in het Roemeens, 
mamma, mammi is. En papa, pappi. 
Carola vraagt aan Irina “en wat is dan broer?” 
Irina antwoordt “Theodor”  (zo heet Irina’s 
oudere broer).
 
Ilhan zegt: “Juf Jenny, ik heb een grote 
bellenblaas in mijn mond!” (En hij maakt een 
grote bel met zijn mond.)

Joep: “Kijk eens wat ik op mij shirt heb!?” 
Bodhi vraagt: “wat dan?” Joep antwoordt: 
“ehhmm.. heel veel dingen!”
 
Juf Jenny doet lippenstift op, waarop Kaydee 
zegt: “Dat mag ik niet hè? Alleen als ik ga 
trouwen!”
 
Bodhi slikt een pitje in en zegt: “Nu groeit er 
echt geen boom in mijn buik hoor!”
 
Een kindje met gescheiden ouders vertelt 
helemaal enthousiast “Ik heb nu twee mama`s 
en twee papa`s, ik heb 4 huizen! En jij??? ““..aahh 
ik niet... wat ben ik dan zielig!”
   
Mathilde zit aan tafel terwijl de zon naar 
binnen schijnt: “er zitten ogen in de zon...” 

Ko zegt tegen een kindje dat een beetje kwijlt: 
“Hé!! je kin lekt.”
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    Week 25/28/31/34 

26/29/32/35 
27/30/33/36

Maandag Open keuken 

Nasi goreng 

Visschotel “Neptunus”

 
  

Aziatische groentesaus zoetzuur Snijbonen

 
  

 

Gekookte aardappelen     

 
  

 

       

Dinsdag Spaghetti bolognese met kip 
Visschotel “Neptunus” 

Oriëntaalse gehaktschotel

 
  

Bloemkool naturel 
Zilvervliesrijst

 
  

Aardappelpuree met groenten   

 
  

 

       

Woensdag Groentennuggets 
Mini-gehaktballetjes (kip-kalkoen) Tortellini in milde groente-kaassaus

 
 Schorseneren in saus 

Snijbonen 

  

 
 Krielaardappeltjes 

Gekookte aardappelen 
  

 
 Jus  

Jus 

  

 
  

 

     

Donderdag Tortellini in milde kaassaus 
Spaghetti bolognese met kip Kipfilet in zoetzure saus

 
  

 

Doperwten

 
  

 

Aardappelpuree met groenten

 
   

 

       

Vrijdag Kipfilet in zoetzure saus 
Groentennuggets 

Mini-gehaktballetjes (kip-kalkoen)

 
 Prei à la crème 

Prei à la crème 
Bloemkool naturel

 
 Aardappelpuree met groenten Krielaardappeltjes 

Krielaardappeltjes

 
  

Jus  

Jus
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 Spaghetti bolognese met kip 
Visschotel “Neptunus” 

Oriëntaalse gehaktschotel

 Spaghetti bolognese met kip 
Visschotel “Neptunus” 

Oriëntaalse gehaktschotel

 
  

Bloemkool naturel 
Zilvervliesrijst
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 Groentennuggets 
Mini-gehaktballetjes (kip-kalkoen) Tortellini in milde groente-kaassaus

 Groentennuggets 
Mini-gehaktballetjes (kip-kalkoen) Tortellini in milde groente-kaassaus

 
 Schorseneren in saus 

Snijbonen 

  

Prietpraat
Het laatste nieuws van de Marsmanplein groepen  

Wat een heerlijke dagen hebben we nu al 
gehad! En de zomer moet nog beginnen. Het 
was al heerlijk zonnig weer met temperatu-
ren van boven de 25 graden. 

Natuurlijk 
gaan de 

leidsters dan zo veel mogelijk 
met de kinderen naar buiten 
om lekker met water te spelen. 
Zelfs de allerkleinsten mochten 
met de handjes en voetjes in 
het water. Daar genieten de kin-
deren enorm van. We hopen dat 
we nog lang van zulke heerlijke 
dagen krijgen deze zomer.  

Veel plezier hebben we gehad 
van onze leuke thema’s ‘Sport & 
Bewegen’ en ‘Wat zwemt er in 
de oceaan’. De kinderen hebben 
allemaal, op hun eigen niveau, 
heel enthousiast meegedaan. 
Op dit moment lijkt Het Vosje 
wel een groot aquarium met 
mooie exotische vissen.  Ons 
volgende thema is ‘Opa & Oma’.  
Misschien komen zij ons wel 
een bezoekje brengen. 

De zomervakantie komt er nu 
aan en sommige kinderen gaan 

zelfs naar het buitenland. Ook 
sommige leidsters gaan er even 
tussenuit. Dit jaar hebben we 
het zomerrooster goed met 
elkaar rond gekregen. Ouders, 
hartelijk bedankt voor het door-
geven van jullie plannen!

Zoals elk jaar nemen we na 
de vakantie van een aantal 
kinderen afscheid. Zij mogen 
dan naar de basisschool en er 
breekt een hele nieuwe fase 
voor ze aan. Wat zullen we jullie 
missen, we hebben het zó leuk 
met jullie gehad deze eerste 
levensjaren. 
Ook verwelkomen we weer 
nieuwe baby’s die helemaal aan 
het begin staan van hun mooie 
leven. Tot ziens peuters en har-
telijk welkom nieuwe baby’s…
veel plezier bij Het Vosje. 

Goede zomer allemaal!

Jacqueline

Het Vosje Zomerfeest 
We luiden weer gezellig met elkaar de zomer in. Zet het snel in je agen-
da! Er komt een springkussen en er hangt een lijst voor ouders. Willen 
jullie iets lekkers maken, schrijf je dan svp in. Het Vosje zorgt voor de 
drankjes!
We hopen op een hele zonnige en gezellige dag met elkaar!

N I E U W S B L A D  VA N  K I N D E R DAGV E R B L I J F  H E T  VO S J E

Zomereditie 2017

Zooo, dit is zomer!

Donderdag 27 juli 
van 16.30-18.30 op het Marsmanplein

VossenStreken
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Zonnnetje op je bollletje
Als bij ons lekker de zon schijnt, gaan we natuurlijk graag 
naar buiten. Zoals elke zomer(vakantie) geven we van Het 
Vosje nog wat goede raad mee:  
k  Zorg altijd voor een hoedje of petje voor de kinderen  
k  Smeer je baby en peuter een paar keer per dag in met factor 

50 en aan het eind van de dag met wat after-sun  
k  Neem voldoende water of drinken mee voor onderweg  
k  Stop een anti-muggenstick in je tas en een verzachtende 

crème bij beten of brandnetels  
k  Reisziekte-pilletjes kunnen echt helpen bij een lange rit  
k  Een paar kleurplaten of spelletjes doen wonderen als je 

onverhoopt in de file staat  
k  Dieren of andere geluiden raden, is dan 

een superleuk gezinsspelletje  
k  En overbodig te zeggen… laat je kleintje 

nooit alleen achter in een dichte, hete auto.

De Kunst van Kinderopvang
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Lichte lucht 
VISSERS
Wij hebben bij de Lichte Lucht de leukste thema’s! Eerst vlo-
gen we in raketjes boven in de ruimte. Toen we weer veilig 
geland waren, gingen we lekker ‘sporten en bewegen’.  En nu 
plonzen we het water in om te kijken wat er allemaal leeft in 
de oceaan. Leuk hè. 
Hebben jullie de visjes en enorme kwallen aan ons plafond al 
gezien? We hebben een heel mooi zeepaardje gemaakt met 
glitter sterretjes. Ook schelpjes van het strand hebben we met 
glittertjes versierd. Maar de mooiste vis hebben we gemaakt van 
een glimmende cd. Zelf werden we ook omgetoverd in een vis. 
Nou ja, eigenlijk kun je een octopus niet zo noemen met al die 
rare armen. Tot ziens kindjes die naar een andere groep gaan en 
we wensen jullie allemaal een heerlijke zomer! 

Reizende Rotsen 
ONTDEKKERS
Bij ons is het heel gezellig met alle nieuwe kindjes. Samen 
kunnen we heerlijk spelen.  
Met de grote octopus is onze groep ineens een onderwaterwereld 
geworden. Die heeft veel indruk gemaakt op de kinderen. Tussen 
onze thema’s door maakten de kinderen ook nog een verwenca-
deautje voor Moederdag en Vaderdag. 
Als het mooi weer is, spelen we heerlijk  buiten, met de zand-
bak, op de fietsjes of we gaan op ontdekkingstocht op het plein. 
Samen eten aan de picknicktafels is extra gezellig. Ook kunnen 
we in de badjes als het heel warm is. De zwemkleding mag in 
de luizentas gedaan worden. Wij hebben nu ‘helpende handjes’ 
op de groep. Een kindje mag de hele dag de leidsters helpen met 
uitdelen en ophalen van de bekers, washandjes en slabbetjes. De 
kinderen vinden het fantastisch en zijn apetrots. 

Vosssenbos 
VERSIERDERS
In het Vossenbos zijn er weer een hoop leuke dingen ge-
beurd. Met al dit mooie weer spelen we veel buiten. Ook heb-
ben wij uitstapjes gemaakt, naar de kinderboerderij en het 
park. In de bibliotheek zochten we boekjes voor het nieuwe 
thema ‘Zwemmen in de oceaan’. 

Hebben wíj even een sportieve tijd achter 
de rug! Voor het thema ‘sport en bewe-
gen’ hebben we zulke mooie knutsels ge-
maakt. Een stoere voetbal voor de jongens 

en voor de meiden een prachtige ballerina. 
Écht bewegen deden we natuurlijk ook: rennen 

en springen over blokken, klimmen en klauteren 
en natuurlijk heel veel dansen. We kregen er geen 
genoeg van. Héél leuk was het als we dingen te-
gelijk deden. Zei de juf: “springen” dan sprongen 

we allemaal.  Bij: “liggen” lieten we ons 
allemaal vallen en deden we stiekem of we 
sliepen, 

grappig he? 
Met dit mooie 
weer zijn we 
vaak buiten te 
vinden. Spelen in 
en met het water 
(sorry voor onze 

natte kleertjes) 
en er is voor 

ons een mooie 
ballenbak gemaakt 
om in te spelen en te 

gooien. Wat een pret! Dit wordt 
een warme en gezellige zomer! 

Wolllige Weide 
VERSTOPPERS
Wat is het lekker weer zeg! Is dit nu zomer? Van ons mag die héél lang blijven. Want dan 
kunnen we er weer op uit met de bolderkar. Zeg, de paardenbloemen in het park zijn 
whelemaal veranderd! 
Als we blazen, komen er allemaal pluisjes vanaf. Zó grappig. En we kregen een keertje héél erg trek 
in een ijsje. Die hebben we bij Crostino gehaald, de nieuwe ijssalon. Dat was smullen! Daarna gingen 
we lekker zwemmen in de badjes. Ook met de allerkleinsten natuurlijk.  Binnen op de groep doen 
we graag verstoppertje, soms in de kast en dan moeten de juffies ons zoeken. Niet verder vertellen 
hè? Vinden jullie niet dat wij al goed kunnen knutselen? We hadden iets moois gemaakt voor de 
mama’s en papa’s. 
We hopen dat jullie er heel blij mee zijn!

Woeste Waterval 
ZANGERS
Kennen jullie ons leuke liedje al dat we bij het thema 
ruimtevaart hebben geleerd:

    Vet wat een pret in m’n ruimteraket,
     We gaan omhoog en naar benee,  

kom ga lekker met me mee.
    Vet wat een pret in m’n ruimteraket,
     We gaan omhoog en naar benee en ik neem jullie  

allemaal mee

Ook wij zijn aan de gang gegaan met het thema ‘sporten 
en bewegen’. Daarvoor hebben we verschillende spelletjes 
gespeeld en leren we van alles over verschillende sporten. Op 
kaartjes staan die sporten afgebeeld en dan en moeten we 
vertellen wat we zien. Zoals voetbal. Wat doe je met de bal? 
Met je handen of je met voeten? Waar moet de bal in? 
Hebben jullie onze mooie vissen en zeesterren al gezien, die 
we hebben geknutseld voor ons  nieuwe thema “wat zwemt 
er in de oceaan”?  

Rustige Rif 
ARTIESTEN
We denken nog graag terug 
aan de Paashaas die bij ons 
gekleurde eieren had verstopt. 
Alle kinderen hielpen zoeken en 
namen hun ei mee naar huis.
Nu, met dit mooie weer stap-
pen wij lekker in de bolderkar. 
Een middagje naar de speeltuin 
betekent genieten! Terug in de 
groep besteden we aandacht aan 
‘Vriendschap’, en dat betekent 
ook elkaar helpen bij het aankle-
den. Natuurlijk hebben we volop 
meegedaan met het thema ‘sport 
en bewegen’. Wat vinden jullie van 
onze kunstwerken op vershoud-
folie? Je kunt elk kunstwerk zowel 
van boven als van onderen bekij-
ken. Goed hè! 

Bij elk nieuw thema gaan de 
kinderen naar de bibliotheek om 
zelf boekjes uit te zoeken. Daar 
moeten wel heel stil zijn en dat is 
soms nog een beetje lastig, maar 
die Bieb is wel héél spannend.  

Daar maken we de leukste knutsels bij. En natuurlijk hebben we 
ook voor papa en mama iets moois gemaakt. Al doende leren 

de kinderen om met verschillende materialen te werken 
en ze helpen enthousiast mee om de groep gezellig te 
versieren. Om alvast te oefenen voor de basisschool, zijn de 

peuters gestart met werkbladen! Samen met onze juf maken 
ze de opdrachten en die passen allemaal bij het thema van dit 

moment. Wow, hebben jullie onze nieuwe keuken al gezien? 
Wat zijn de kinderen en de juffies daar blij mee. Dat wordt 
lekker kokkerellen! 

Dansende Duinen 
SPORTERS


