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Zomerfeest

We kijken terug op een heer-
lijke zomer die werd afgesloten 
met een zomerfeest. Op het 
Marsmanplein en de Ramspol 
hebben we dit buiten kunnen 

vieren met een spring-
kussen en lekkere 
hapjes en drankjes. 
Op de Linschoten-
straat hebben we het 
springkussen op de 
Junglegroep opgebla-

zen. Het paste precies in de 
ruimte en voor de kinderen 
was dat minstens zo leuk! We 
vinden het ook heel gezellig 
op een informele manier alle 
ouders te ontmoeten. Op de 
leidsterdag zijn onze leidsters 
enorm in het zonnetje gezet en 
namens het team bedank ik de 
ouders voor alle verwennerij! 
Ook veel dank aan de Ouder-
raad voor alle energie die jullie 
hierin gestoken hebben! 

Het Vosje

Op 1 november 1990 opende 
Het Vosje haar deuren. De 
start was met een klein 
groepje kinderen op de Mui-
derslotweg. Nu, 25 jaar later, 
is Het Vosje uitgegroeid naar 
3 mooie en grote vestigingen 
en een geweldig team voor 
hoogwaardige baby- en peu-
teropvang. Net zo gezellig als 
toen, maar met alle nieuwe 
mogelijkheden en inzichten 
van nu. Onze Vossenkinderen 
van het eerste uur hebben nu 
zelf kinderen, die ook weer 
naar Het Vosje komen. 

In november gaan wij dit na-
tuurlijk een beetje vieren! De 
kinderen mogen in de week 
van 2-6 november verkleed 
komen. En wie jubileert, trak-
teert dus de kinderen worden 
zeker een beetje extra ver-
wend! Natuurlijk vergeten we 
ook de leidsters niet! Maar...
dat is nog een verrassing! 

Feestmaand
We gaan weer feeste-
lijke tijden tegemoet met 
St.Maarten, Sinterklaas en 
Kerst. 
Onze feestcommissie heeft al 
hele leuke ideeën en de leid-
sters hebben er zin om hier 
met de kinderen een feestje 
van te maken! 

Groetjes van Jacqueline

Lieve ouders en kinderen,
Het is volop herfst, met alles wat daarbij hoort. 
Soms is het prachtig weer, soms waait het en 
valt er een stevige regenbui! 
Maar meestal kunnen we lekker vaak met de 
kinderen naar buiten. 

Feestelijke maanden
Heerlijk, ze komen er weer aan, de

Erop uit in 
de herfst
Op een droge dag is het nu 
heerlijk om met de kleintjes 
erop uit te gaan. De bomen 
hebben prachtige kleuren, 
er zijn volop paddenstoelen 
(alleen om naar te kijken!) 
en soms zie je bosdiertjes die 
hun winterkostje bij elkaar 
scharrelen.

In de Stadskweektuinen in 
Haarlem-Noord is een kinder-
boerderijtje, er zijn kassen 
met planten, vissen en schild-
padden, en voor de kleintjes 
is er een speeltuintje en het 
kabouterpad. 

Kerstdiner
Het eind van het jaar sluiten wij 
traditiegetrouw af met een kersdi-
ner voor onze peuters en een lek-
ker borreltje voor 
alle ouders. De 
exacte data krijgen 
jullie nog te horen 
van ons! 
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de Reizende Rotsen

het Rustige rif de Wollige Weide Lichte Lucht het Vossenbos

Woeste Waterval
Ach, was het nog maar zomer. Toen waren 
we bijna elke dag buiten en speelden we 
in de badjes. Lekker spetteren met water. 
En vooral elkaar natmaken haha. Ook 
konden we fijn naar het speeltuintje en 
deden we een ‘fietswedstrijd’. 
Op de groep zijn we heel druk geweest met 
thema Vormen. Elke vorm kwam bij ons wel 
aan bod bij het spelen en knutselen. Zoals 

een ‘ronde’ bal en 
een ‘ruit’ als vlie-
ger. Toen de zomer 
ermee op hield, was er een hele leuke zo-
merborrel. Nou ja, die borrel was voor onze 
ouders hè. Wij peuters kregen lekker slush 
puppy en konden spelen in het springkussen. 
Wat een feest!

Nu is het volop herfst en vertellen de juffies 
ons verhaaltjes over het bos en bosdiertjes.   
Daar maken we mooie knutsels over. Onze 
groep is al helemaal mooi gemaakt voor de 
herfst en straks komen er lampionnen, voor 
Sint maarten. Gezellig!

Na een heerlijke zomer 
buitenspelen met veel water 
zijn we nu aan het knutse-
len. En bijna alle knutsels-
pullen hebben we zomaar 
buiten in het park gevonden. 
Blaadjes en takjes opplakken 
was wel een beetje vreemd. 
Sommige blaadjes waren erg 
droog en vielen tijdens het 
plakken uit elkaar, maar het is 
toch gelukt en we hebben nu 
prachtige egels uit het park!
Op de groep wordt het steeds 
drukker en gezelliger. De 
kleinere kindjes zijn hard 

bezig met optrekken en leren 
lopen. De oudere kindjes zijn 
druk met allerlei liedjes. Voor 
het eten zingen we altijd en 
iedereen doet dan enthousiast 
mee. Iedereen in zijn eigen 
tempo, zodat de een al bijna 
klaar is met het liedje terwijl 
de ander net begint. Ook de 
verschillende toonhoogtes zijn 
hilarisch. Wat hebben we met 
elkaar een pret. En die houden 
we, want er komen weer 
nieuwe liedjes aan, voor sint 
Maarten, Sinterklaas en straks 
voor kerst. Gezellig hoor! 

Onze groep is helemaal in de 
herfstsfeer. En dat mag ook 
wel met dit weer. Gelukkig 
kunnen we nog vaak buiten 
spelen. 
Maar het is toch anders dan 
in de zomer, toen we de hele 
dag volop met water buiten 
konden spelen. Voor het eerst 
maakten we een Modderdag 
mee. Dat was gek, zomaar 
allemaal water in de zand-
bak. Eerst even kijken hoe 
dat voelt. Nou, dat voelde 
wel goed. Wat hebben we 
heerlijk gespeeld die dag en 
de mooiste taartjes en bergen 
gemaakt. 
Nu zijn we veel op de groep 
aan het knutselen. Er is zoveel 

te maken, elke week maken 
we wel iets nieuws. Mooie 
knutsels over de herfst, over 
de bosdieren, en straks lam-
pionnen voor Sint Maarten. 
Wat gaat de tijd toch hard. Ook 
op onze groep is een nieuwe 
juffie, Amber zit in het tweede 
jaar van de opleiding PW. We 
gaan het reuze gezellig heb-
ben met elkaar!

Hoera het is herfst! Dat vin-
den wij hartstikke leuk want 
er vallen allemaal dingen uit 
de bomen. 
En als we nu veel dagen zon-
der regen hebben, dan mogen 
we in de bolderkar naar het 
park om blaadjes en kastanjes 
te zoeken. Volgens de juffies 
komt er een hele leuke tijd  
aan; voor Halloween hebben 
we al spannende spinnen en 
vleermuizen geknutseld, voor 
Dierendag  waren er schaapjes 
en papegaaien en voor Sint 
Maarten maken we mooie 
lampionnen. Goed hè!  
Omdat Gijs en Tygo 2 jaar zijn 
geworden, hebben ze afscheid 
genomen van de Wollige Wei-
de. Zij gaan naar de peuters op 
het Rustige Rif en Oliver gaat 
verhuizen. We gaan ze alle-
maal erg missen. Gelukkig zijn 
er ook weer nieuwe kindjes 
gekomen, dat vinden wij heel 
gezellig! Op donderdag en 

vrijdag is Hendrien bij ons, zij 
doet de opleiding PW en komt 
bij Het Vosje stage lopen, wij 
vinden haar heel lief!

Wat hebben we een heer-
lijke zomer en een super 
gezellig zomerfeest achter 
de rug. Springen op het 
springkussen was 
dolle pret! 
Nu zitten we 
alweer dik in de 
herfst, de blaadjes 
en eikeltjes 
vallen van de 
bomen. Heb jij 
het Vosje al in 
het bos gezien, of 
misschien een eekhoorn? 
Wij wel hoor, kijk maar eens 
goed! We zijn helemaal druk 
met de herfst¬knutsels en de 
lampionnen voor Sint Maarten. 
Het wordt al zó gezellig op de 
groep! 
Deze maand nemen wij 
afscheid van Eva V, Siebren en 

Vera H. Wat zullen we jullie 
gaan missen. Heel veel succes 
en plezier op de basisschool. 
Gelukkig zijn er ook weer 

nieuwe kindjes gekomen, 
Dominca, Tygo en Gijs, hartelijk 
welkom op de Rustige Rif, wij 
vinden het erg gezellig dat 
jullie met ons komen spelen. 
Ook hebben we op de groep 
een hele leuke stagiaire, Joyce, 
waar we allemaal erg blij mee 
zijn.  
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Zingende Nachtegaaltjes

Knutsel Kampioenen Blad Schilders Uitdagingen in

Snelle Wielrenners
Bezige Bijtjes

Dieren Spotters

In ons Vossenbos spelen 
voornamelijk de wat oudere 
kinderen. 

In deze fantastische ruimte 
doen we interactieve spel-
letjes, zoals kwartet, memory 
en bordspelletjes. Daarbij leren 
de kinderen op hun beurt te 
wachten en met elkaar te 

communiceren. Zo vergroten ze hun 
woordenschat en leren ze ook elkaar 
te helpen als het nodig is. Ook spe-
len we individueel met de miniloco, 
het kleurenspel of lezen een boekje. 
Hierbij benoemen de kinderen wat 
ze zien, in welke kleur en maken we 
er samen een verhaal van. 

De knutselwerkjes voor de 3+ groep 
worden iets moeilijker gemaakt. Zo 
kunnen ze alvast oefenen voor de 
basisschool. Het vrij spelen prik-
kelt hun fantasie en dan hoor je de 
leukste verhalen. Ze spelen vader/
moedertje, maken een trein en 
gaan op reis, bouwen een hut van 
kussens, of doen boodschappen in 
de supermarkt. Als het mooi weer 
beleven ze spannende avonturen op 
het buitenplein. 

Herfst 2015

Tjonge, wat hebben wij veel verjaardagen 
gehad zeg. Bodhi, Benjamin en Rossano, 
Zoë, Kai, Viggo en Irina zijn 2 jaar gewor-
den en naar de peutergroep verhuisd. 
Lynton is naar een ander huis. We zullen 
jullie allemaal missen; gelukkig komen jullie 
ons nog af en toe even knuffelen. Elvie en 
Luca, hartelijk welkom, gezellig dat jullie er 
zijn. We hebben ook 2 nieuwe juffies-in-spé, 
Marlous en Patty komen meehelpen op de 
groep.  

Nu is het herfst en wat is dat leuk! We gaan 
buiten bladeren zoeken. Eerst de mooiste op-
rapen. Dan laten we ze drogen en mogen ze 
daarna schilderen. Heb je al gezien hoe mooi 
ze geworden zijn? Ook hebben we hertjes 
geknutseld en van touwtjes wol een vacht 
gemaakt. Ieder kind deed dat anders, eentje 
plakte draadje voor draadje en de ander 
plakte gelijk een hele berg wol. Zo grap-
pig. Ook op de ramen hebben we nieuwe 
schilderingen gemaakt, vinden jullie ze niet 
prachtig?

Dansende Duinen

Het Vosje stelt de laatste weken in 
een aantal berichten in het Haarlems 
Weekblad de verschillende ontwik-
kelingsfasen van kinderen van 0 t/m 
4 jaar aan de kaak. Dat is een hele 
belangrijke periode in de ontwikke-
ling van ieders leven. In deze artike-
len zijn z.g. de kinderen zelf aan het 
woord over hoe zorgvuldig KDV Het 
Vosje deze ontwikkelingen volgt en 
stimuleert. Heel informatief en op een 
grappige, luchtige 
manier 
geschre-
ven. Lees 
ze allemaal 
op www.
het-vosje.
nl > over het 
Vosje > in de 
pers.

Het Vosje 
in de media

Nu ben ik nog klein, mama. Maar over 

4 jaar ben ik groot en heb ik bij Het 

Vosje van alles geleerd. En dat begint 

al direct, want als baby is het best 

lastig om je handjes en voetjes onder 

controle te krijgen.  

Maar in de vrolijke box en op het speel-

kleed is het fijn en veilig. Eerst omdraaien 

en rollebollen, dan zitten en kruipen. 

Opeens kan ik staan en zet met de lieve 

juffies m’n eerste stapjes. 

Als ik 1 jaar ben ga ik bij Het Vosje 

van alles ontdekken. En met vallen en 

opstaan, oefen ik m’n evenwicht. Voor 

al dat leuke speelgoed moet ik ook m’n 

fijne motoriek oefenen, en weten wat ik 

allemaal kan met m’n handjes en vinger-

tjes. Al snel kan ik zelf eten en drinken. 

Knap hè? 

Buiten spelen is hier zo cool. Zeker als ik 

2 jaar ben, is geen zandbak en klim-

toestel veilig. Klauteren en klimmen, 

dansen en springen, vind ik heerlijk. 

Gelukkig komt de dansjuf elke week. 

Hier leer ik van alles met verschillende 

materialen, vormen en voorwerpen, 

groottes en kleuren. Ik maak de mooiste 

kunstwerkjes en dat is ook goed voor m’n 

concentratie, zeggen ze bij Het Vosje. 

Heb je onze moestuin al gezien, het is 

heel leuk om voor de plantjes te zorgen. 

Maar rommel maken kan ik ook hoor, 

alleen leer ik ook om alles weer op te 

ruimen.

Als ik 3 ben, kan ik al heel veel zelf. 

Aankleden, m’n rits en knopen dicht-

doen. Oog-hand coördinatie noemen de 

juffen dat. Samen met m’n vriendjes en 

vriendinnetjes gaan we veel naar buiten, 

lekker fietsen, springen en de berg- 

beklimmen. Dat is ook goed voor onze 

sociaal-emotionele ontwikkeling.

Maar daarover vertel ik de volgende keer.

Meer informatie of een rondleiding,

bel 023 - 531 42 99 en kijk op www.het-vosje.nl
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“Mama, straks word ik 

bergbeklimmer”

JAA
R

1 jaar

2 jaar

3 jaar

4 jaar

Omdraaien

Rollebollen

Zitten

Kruipen

Evenwicht

Balans

Eerste stapjes

Klimmen

Klauteren

Dansen

Springen

Aankleden

Rits dichtdoen

Fietsen

Bergbeklimmen

Adver tor ia l
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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 gezel-

lig 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

Storm laat een boertje na het 
drinken. Carola zegt dan ...wat zeg 
je dan... waarop Storm zegt Proost!

Kim laat zien aan Eva dat de baby in haar buik 
gaat bewegen. Ik denk dat hij eruit wil reageert 
Eva heel serieus.

Eva vraagt aan Pooja: Ben jij een jongen of een 
meisje?

Djenairo is buiten aan het spelen. Hij kijkt eens 
goed naar ons speelhuisje en vraagt: Is dat een 
hondenhok?

Kim vraagt aan Mees wil je je voet een beetje om-
hoog doen want ik kan niet meer zo diep bukken, want 
er zit een baby in m’n buik. Waar op Vincenzo heel 
hard roept  Ja want dan valt hij in de wc.

Djenairo vraagt aan Shirley Schat wil je dat even 
pakken?

Matthijs zegt:  Ik heb nieuwe schoenen. Heb je die 
van papa en mama gekregen?, vraagt Claudia.  Nee 
zegt Matthijs, van de postbode.

Boekstart
Met boekjes lezen en vooral voorlezen, kunnen we niet vroeg 
genoeg beginnen. 
Het prikkelt de fantasie bij kleine kinderen, ze leren nieuwe 
woorden en het stimuleert ze om ook zelf te gaan vertellen. 
Dus daaraan besteden we bij Het Vosje heel veel aandacht. In 
de kast hebben we 
prentenboeken, knis-
perboeken en boekjes 
over bepaalde thema’s. 
Eveline wordt opgeleid 
tot voorleescoördinator 
en kan goed zien welke 
andere boeken we in 
huis moeten halen. Zo 
kunnen we 2016 met 
een verse boekenvoor-
raad beginnen. 

Sloffen
Het wordt kouder en dat betekent: 
lekker de slofjes aan. Veel kinderen 
passen hun slofjes niet meer van 
vorig jaar. Willen jullie svp even de 
maat checken van jullie kind(eren) en 
eventueel nieuwe slofjes voorzien van 
hun naam meebrengen? Dan kunnen 
de oude mee naar huis. 

Herfstmenu
Het is er alweer een tijdje, 
maar voor wie het nog niet 
heeft gezien: het herfst-
menu bij Het Vosje staat op 
de site. Net als bij een echt 
restaurant bereidt ‘onze 
chef’ elke dag een mooi 
seizoensmenu, met veel 
afwisseling, weinig vet en 
kruiden en veel gezonde 
groentes. De kinderen vin-
den het heerlijk!

    
Dag  Week 41/44/47/50  Week 42/45/48/51 Week 43/46/49/52
  
Ma  Open keuken Indian Chicken Gemarineerde Alaska koolvis
     Bio wortelen naturel
     Zilvervliesrijst
     Roomsaus
Di  Gemarineerde Alaska koolvis Reepjes rundvlees in saus Reepjes rundvlees in saus
  Wortelen en doperwtjes Bio groentemix Spruitjes naturel
  Gebakken aardappelpartjes Geribbelde patat Krielaardappeltjes
  Roomsaus

Woe  Hutspot  Bio penne in kaassaus Groentenuggets
  met blokjes rundvlees Doperwten Snijbonen
     Gekookte aardappelen
     Jus

Do  Pilaf met kip Zalmfilet naturel Indian Chicken
  Bio Broccoli naturel Wortelen en doperwten 
  Zilvervliesrijst Gekookte aardappelen
   Roomsaus

Vrij  Groentenuggets Rundvleesballetjes  Bio penne in kaassaus
  Gebakken aardappelpartjes in tomatensaus Doperwten
  Bloemkool naturel Bio Broccoli naturel
  Jus gebakken aardappelpartjes
   Jus

Herfstmenu 2015
Kinderdagverblijf


