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Wat zijn de kinderen druk 
geweest met het THEMA 
MUZIEK! Ze hebben eigen 
instrumenten gemaakt 
en veel gezongen. Ook 
de baby`s hebben kunnen 
genieten van al die leuke 
geluiden. 

Nu zijn we van start gegaan  
met het THEMA BEROEPEN. 
Als eerste met de bakker. En 
wat dacht je wat: heel Het 
Vosje bakt! Eens kijken bij wie 
de croissantjes en koekjes lek-
kerder zijn, bij de echte bakker 
of bij ons op Het Vosje?! Aller-
lei beroepen komen aan bod, 
soms zelfs met hulp van de 

ouders. Voor Pasen gaan we 
natuurlijk eieren zoeken met 
de Paashaas en de komende 
weken is ook onze moestuin 
weer aan de beurt. 

Op 1 november bestaat Het 
Vosje 25 jaar! en dit jubi-
leum gaan we zeker vieren. 

Het is geweldig om te zien dat 
nu de eerste ‘kleinkinderen’ 
naar Het Vosje komen. Want 
de eerste ‘Vossenkinderen’ van 
toen hebben nu zelf kinderen. 

We hebben in 25 jaar veel zien 
veranderen en veel commu-
nicatie gaat nu via internet. 
Maar wat nooit zal veranderen 
is de persoonlijke aandacht 
die wij voor onze ouders en 
onze kinderen zullen hebben. 
Net als het pedagogisch beleid 
van Het Vosje, dat al vanaf 
dag één is gebaseerd op rust, 
reinheid en regelmaat. Diverse 
stromingen en trends zijn de 
revue gepasseerd maar wij 
blijven vasthouden aan de 3 
R-en als onze basis. Tenslotte 
zijn de kinderen het meest 
gebaat bij aandacht, duidelijk-
heid en structuur.

Bijzonder trots ben ik op onze 
3 vestigingen en op ons team 
van vaste medewerksters! 
Sommige medewerksters zijn 
al bijna vanaf het begin aan 
het Vosje verbonden. 

We wensen alle kinderen en 
ouders een vrolijk seizoen met 
veel gezelligheid toe bij Het 
Vosje.

Jacqueline

Hoera, het is voorjaar! 
De bolletjes komen alweer uit de grond. 
De dag begint weer een uurtje eerder en je 
ruikt het voorjaar al. De kinderen kunnen nu 
volop naar buiten toe. 
Heerlijk! 

Extra dagen 
of ruilen?
In de meeste gevallen lukt 
dat bij Het Vosje en dat is 
voor veel flexwerkende 
ouders een uitkomst. Vul 
het formulier in via de link 
onderaan de homepage van 
www.het-vosje.nl. Dat kan 
ook heel makkelijk met je 
mobiel. Kijk maar naar het 
filmpje op de site over flexi-
bele opvang.  

“Geachte cliënten, ’t is lente”

JAAR

Koningspelen:
Op vrijdag 24 april heeft 
het Vosje weer de Konings-
spelen! Alle kinderen vanaf 2 
jaar zijn dan van 
harte welkom 
om met ons 
een gezellige 
sportieve tijd te 
beleven. Meer 
informatie volgt 

Lenteversje 
(wijs: klein, klein kleutertje)

Klein, klein kuikentje 
Wat doe je toch je best
Je wiegelt en je waggelt
je loopt niet al te best.

Ach, ik zal het wel leren
‘k zal het wel 10 keer proberen
en dan loop ik in een wip
net zo goed als Mama Kip.



Kijk voor AANVRAAG DAGEN RUILEN op www.het-vosje.nl Kijk voor AANVRAAG EXTRA DAGEN op www.het-vosje.nl

Dansende Duinende Reizende Rotsen

het Rustige rif de Wollige Weide

Woeste Waterval

Op onze groep zijn we volop 
bezig met de ontwikkeling 
van de kleintjes en hoe ze 
leren omgaan met leeftijd-
genootjes. 
Ze oefenen veel in samen spe-
len, voor zichzelf opkomen en 
om lief te zijn voor een 
ander. Baby’s reageren 
al vroeg op andere kin-
deren, ook al kunnen ze 
nog niet echt met elkaar 
spelen. Ze liggen graag 
naast een andere baby 
en ook de dreumesen 
zoeken elkaar al echt op. 
Het is ontzettend leuk 
om ze in een stoeltje 
neer te zetten of in de box op 
een kleed te leggen zodat ze 
contact kunnen maken met 
andere kinderen. Voetjevrijen 
lijkt wel bij Het Vosje te zijn 
uitgevonden. 

Maar het fijnst is natuurlijk 
om aandacht te krijgen van 
oudere kinderen en vooral van 
de juffies. Die praten actief 
met ze, spelen kiekeboe, laten 
ze allerlei materialen ontdek-
ken, zingen liedjes en maken 

muziek met de kinderen. Ook 
doen ze heel grappig dieren 
na, tonen en benoemen ze 
voorwerpen en wordt er 
geknuffeld dat het een lieve 
lust is.

Dit was zó leuk: onze kin-
deren hebben een muziek-
noot en muziekinstrument 
gemaakt. 
Daarna zongen de grote kinde-
ren voor de kleintjes en speel-
den ze op hun zelfgemaakte 
instrumenten. We kregen zelfs 
bezoek van 2 accordeonisten 
met wie we samen liedjes 
hebben gezongen. 
Op onze verticale groep is er 
veel interactie tussen de jon-
gere en oudere kinderen. De 
kleintjes kijken de kunstjes af 
van de ouderen en de ouderen 
helpen de jongsten. Maar ook 

op hun eigen leeftijdsniveau 
zijn er voor de kinderen di-
verse activiteiten bij Het Vosje. 
Zodra de allerkleinsten slapen, 
worden er activiteiten en spel-
letjes gedaan met de peuters. 
En ook omgekeerd. Alle kinde-
ren krijgen evenveel aandacht 
en begeleiding. Omdat de 
kinderen vier jaar op de groep 
blijven, ontstaat er tussen hen 
een hele hechte band, net als 
familie. Lauren, Elena, Lou, 
Charlie, Sofie B., Stijn, Jette en 
Fiénne: van harte welkom bij 
de Woeste Waterval.

Doe iets met muziek en onze 
kinderen worden dolenthou-
siast. Van dit thema heb-
ben we wekenlang plezier 
gehad. 

Op de groep zijn er muziek-
noten bedacht, trommels 
geknutseld en er is zelfs een 
Xylofoon gemaakt. Ieder kind 
maakte een eigen instru-
ment en daar werd natuurlijk 

volop mee gespeeld. En erbij 
gezongen…. Zo was het hier 
elke dag feest. We mochten 
soms ook op “echte” muziek-
instrumenten spelen. Tjonge, 

wat hadden wij goede 
muzikanten zeg! Ze 
konden zó door naar de 
audities voor Holland 
Got Talent! 
Net als sommige andere 
groepen zijn ook wij 
twee keer met de bol-
derkar naar woon- en 
zorgcentrum Schoterhof 
gereden om samen met 
de bejaarden muziek te 
maken. Het was heel 

fijn om te zien hoe iedereen, 
oud én jong, hiervan genoot! 
Na afloop van hun optreden 
kregen de kinderen een lekker 
glaasje limonade met iets lek-
kers erbij!

Wij hebben in de groep onze 
eigen liedjes gecomponeerd. 
Jawel! We hebben noten op 
de notenbalk geplakt en 
snaren op een gitaar. 
En natuurlijk hebben we ook 
muziek gemaakt met echte 
instrumentjes. Soms was het 
voor de jongste kinderen even 
schrikken, want dat klonk wel 
erg hard. Fijn dat het nu niet 
meer zo koud is, dan kunnen 

we lekker veel buitenspelen. 
Voor de baby’s hebben we 
daarvoor een mooi afgesloten 
grasveldje met zacht speel-
goed. Dus papa’s en mama’s: 
laat hun jasjes nu maar op Het 
Vosje hangen. 
De dreumesen gaan al het 
plein op en spelen in de 
zandbak, ze klauteren op 
boomstronken of proberen te 
fietsen. Een paar probeerden 
als brandweerman van de paal 
af te glijden, met een beetje 
hulp van de juffies. En 
er zijn een heleboel 
nieuwe kindjes geko-
men en Tjibbe, Jilles, 
Thibaud, Aimee, Silke, 
Vera, Vita & Riva zijn 
over naar de peu-
tergroep. Heel veel 
speelplezier allemaal! 

Dit keer een stukje over 
lezen met peuters. Rond 2-3 
jaar vinden ze het echt leuk 
om bij plaatjes een klein 
verhaaltje te horen. 
Voor de oudere peuters mag 
dat verhaaltje al wat moeilijker 
zijn. Afbeeldingen zijn daarbij 
heel belangrijk. En ook rijm-
pjes zijn altijd erg leuk, want 
daar doen kinderen graag 
aan mee. Voorlezen vergroot 
hun woordenschat, ze pikken 
nieuwe woorden op en vragen 
dan soms uit zichzelf wat een 
moeilijk woord betekent. Het 

stimuleert ook hun taalgevoel 
en fantasie. Boeken hebben 
iets spannends. Met letters 
en woorden kun je blijkbaar 
mooie verhalen maken. En 
ze leren om zich te concen-
treren en ernaar te luisteren. 
Ze leven zich helemaal in in 
een verhaaltje en dat vergroot 
hun wereld. De peuters leren 
zo ook om zelf over dingen 
te gaan praten die hen bezig 
houden. Voorlezen is dan ook 
een interactief proces, een sa-
menspel tussen ouder en kind.
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Wat zullen we met de kinderen genie-
ten van het voorjaar! De speelplaats en 
speeltoestellen zijn schoongeveegd en de 
zandbak is aangeharkt. In het zonnetje 
kunnen we al heerlijk buiten spelen. 
In onze moestuin steken plantjes hun kopjes 
al op en de kinderen zijn enorm nieuwsgie-
rig. Ook buiten Het Vosje is in de lente veel 
te doen en te zien voor peuters.

Vanaf Pasen is ‘het Landje van de Boer’ weer 
open. Op de kinderboerderij zijn er lam-
metjes en je kunt die met paard en wagen 
in de duinen bekijken. Ook de Linneaushof, 
Artistklas, de Zouthoeve, de Schoterhoeve 
en Floragaarde zijn weer open. Erg leuk 
voor peuters.   

Spring ‘s in de lucht

Voorjaar 2015

Wie heeft er de leukste, 

grappigste of liefste foto 

gemaakt deze winter? 

Nu was er niet zoveel 

sneeuw en ijspret als we 

hadden gehoopt, maar 

ondanks dat hebben we 

toch 1 hele leuke foto 

uit kunnen kiezen, die 

was ingestuurd voor de 

fotowedstrijd. Daarop 

zien we Noa van de 

Reddertjes, die met rode 

konen haar eerste schaat-

stappen zet op de ijsbaan. 

Gefeliciteerd, onze leuke 

winterknuffel gaat naar 

jou! 

Het Vosje Winnende Winterfoto

Noa van de Reddertjes

Er huppen kleine haasjes
met een mandje in het rond
Ze leggen waar ze komen
steeds een eitje op de grond
Bij de vijver, bij het schuurtje
op het gras en bij de heg
Maar, ojee, als ze jou zien komen
rennen alle haasjes heel snel weg

Deze nieuwe 
boekjes over de 
Lente hebben we 
gespot om uit voor 
te lezen.
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Het Vosje is gesloten op:
GOEDE VRIJDAG - Vrijdag 3 april 
TWEEDE PAASDAG - Maandag 6 april 
KONINGSDAG - Maandag 27 april 
BEVRIJDINGSDAG - Dinsdag 5 mei 
HEMELVAARTSDAG - Donderdag 14 mei 
DE DAG NA HEMELVAART - Vrijdag 15 mei 
TWEEDE PINKSTERDAG - Maandag 25 mei 

Romy is Vincenzo aan het 
verschonen...Vincenzo zegt “ik heb 
brand aan mijn billen!”

De kinderen spelen buiten. Het regent een klein beetje.... 
“Ach, we zullen niet smelten” zegt de leidster. Daarop zegt 
…..  “ Nou de sneeuw ging ook smelten....zullen we weer 
naar binnen gaan?”

Suzanne vraagt aan Hein  “weet jij al wie Zonne of Lente 
(nieuwe tweeling) is?”
Hein zegt: “ik denk dat dit Zonne is en dat Lente...”Weet 
je het zeker?” “Misschien wel!”

Tijdens het koekjes bakken vraagt de leidster: “En.. vinden 
jullie het leuk? 
“Ja, heel leuk!! Maar waarom kopen we ze niet gewoon bij 
Albert Heijn? 

Lizzy: “Weet jij hoe hard mijn schoenen kunnen? Wel 
5 kilometer!”

Noud: “Mijn papa heet Danny en mijn zus heet Tess. En 
mijn mama heet Koken.” 

Prietpraat

Het Vosje knuffelkalender
Er zijn nog een aantal echte 
Het Vosje knuffel-verjaardags-
kalenders! Op ieder blad een 
spannend logeeravontuur. 

Een leuk cadeautje 
aan het paasontbijt 
Bestellen kan voor €10,-* via 
info@het-vosje.nl. 
*de opbrengst is voor CliniClowns

Chef’s menu
Vanaf half april presenteert onze chef zijn nieuwe ‘ster-
renmenu’. Wat te denken van zalmfilet, ravioli, bami 
of kipnuggets, alles met lekkere gezonde groenten. De 
kinderen leren zo weer nieuwe smaken kennen bij de 
warme lunch. Dat wordt smullen! Ook natuurlijk als de 
kinderen tussen de middag lekker vers brood eten. Dat is 
minstens zo lekker. 
Kijk voor het volledige menu op www.-het-vosje.nl 

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 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.

Vakantierooster   
Lieve ouders, laten het jullie ons weer weten wanneer jullie de 
zomervakantie hebben gepland? Dan kunnen wij daar met ons 
zomerrooster rekening mee houden. Alvast bedankt!

Wat wil jij later worden? 
Zo klein als ze zijn, heb-
ben onze Vossenkinderen al 
stevige ambities voor hun 
latere ‘carrière’. Aliakim, Fleur 
en Jori worden prinses! Jamie 
en Sofie gaan bij de politie. 
Boris wordt brandweerman en 
Maddos bakker. Gianni wordt 

pianist en Tim machinist. Cloë 
wordt juf, Teodor piraat en Cas 
wordt papa en mama. Ayman 
twijfelt nog: piloot is gaaf 
maar prinses worden lijkt hem 
ook wel spannend.
Dat je het maar vast weet! 


