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De Kunst van Kinderopvang

VossenStreken

Na zo’n prachtige zomer is het ook weer leuk om kennis 
te maken met de herfst. De flinke winden en pittige 
regenbuien en af en toe nog heerlijk warme dagen, zorgen 
ervoor dat elke dag anders is bij Het Vosje. 
Natuurlijk gaan we straks volop blaadjes harken en eikeltjes of 
dennenappels rapen. Nadat alles gedroogd is, gaan we daar 
de groepen mooi mee versieren. Buiten zien we onder elke 
boom wel een paddenstoel of elfenbankje, heerlijk om allerlei 

sprookjes bij te vertellen en op zoek te gaan naar kabouter 
Spillebeen. Op de groepen wordt er volop geknutseld, zoals 
voor Dierendag en Halloween en straks lampionnen voor 
Sint Maarten. En daarna gaan we natuurlijk oefenen met 
pepernoten maken, want voor je het weet is het weer 5 
december….

Naast de ‘normale’ ontwikke-
ling van de kinderen hadden 
we een superleuk zomerthe-
ma waarbij we over de hele 
wereld vlogen en de kinderen 
overal nieuwe dingen en lek-
kere hapjes lieten ontdekken. 
Ook tijdens onze gezellige 
zomerfeesten konden we ge-
nieten van lekkernijen die de 
ouders – soms uit verre lan-
den – hadden meegebracht. 
Wij vonden het supergezellig 
elkaar weer even bij Het Vos-
je te hebben gezien.

Nu de eerste blaadjes en 
kastanjes op straat liggen, 
krijgen we allemaal zin in 
de herfst. En we zijn met 
een nieuw thema – boeken – 
begonnen. Elke leeftijdsgroep 
op zijn eigen wijze. We lezen 
voor, gaan als dat kan naar de 
bibliotheek en vertellen veel 
verhaaltjes aan de kinderen. 

Na Halloween en Sint 
Maarten is het tijd voor de 

feestmaand december. Bij 
Het Vosje een tijd van plezier 
en gezelligheid, maar we 
houden het voor de kinderen 
zo rustig mogelijk omdat het 
overal al druk genoeg is. Ui-
teraard laten we de kinderen 
wel kennis maken met onze 
gebruiken met Sinterklaas en 
Kerst. Er wordt gezongen, ge-
knutseld, de groepen worden 
versierd, er is een Pietenpar-
cours en uiteraard worden er 
pepernoten gebakken. We 
sluiten het jaar traditioneel 
af met de feestelijke peu-
ter-kerstdiners en kerstborrel 
voor de ouders. Informatie 
hierover volgt nog. 

Het is jullie zeker niet ontgaan 
dat er met ingang van 2019 
nieuwe regels gelden voor 
Kinderdagverblijven. Ook bij 
Het Vosje zijn er dan gemid-
deld minder baby`s per leid-
ster en worden de leidsters 
door middel van cursussen 
bijgeschoold. Babyleidsters 

worden opgeleid tot babyspe-
cialist. Bij Het Vosje betekent 
dit een verschuiving voor de 
babygroep en de 2-jarigen 
blijven iets langer op de 
babygroep. Uiteraard zullen 
we deze kinderen tot hun 
overgang naar de peutergroep 
steeds blijven uitdagen voor 
hun verdere ontwikkeling. 

Met de wisseling van het 
seizoen wordt ook de kleding 
warmer en mogen de jasjes 
en schoentjes tegen een 
spatje kunnen. Want een 
beetje regen deert ons niet 
hoor. Dus lieve ouders, kijk 
even of alles nog past of dat 
reservekleding omgeruild 
moet worden. 
Wij wensen iedereen een 
hele gezellige herfst! 

Groetjes 
Jacqueline

In een heerlijk najaarszonnetje genieten wij met elkaar na van deze lange hete zomer. 
Wat hebben we daarvan genoten. Bijna dagelijks konden de kinderen in de badjes spelen, 
en bijna niets is leuker voor de kleintjes dan spelen met water. 

Ha die herfst!

Dág zomer...



Woeste Waterval
ZOMERPRET

In de zomer gaan er veel 
kinderen op reis, en dit 
hebben wij op de groep ook 
gedaan. Wij ‘reisden’ naar 
Frankrijk, Hawaï en Italië. 
In deze landen hebben we 
allemaal leuke activiteiten 
gedaan. Wij hebben de 
Franse vlag en de Eiffeltoren 
geknutseld, maar ook zelf 
croissants gemaakt, gebakken 
en natuurlijk opgegeten!
Voor Hawaï maakten wij een 
mooie palmboom op het 
raam met daaronder onze 
zelfgemaakte teenslippers. 
Ook de flamingo hoorde 
er een beetje bij en daar 
mochten we zelf de 
veertjes opplakken. Maar 
het allerleukste vonden wij 
toch wel Italië! Heb je onze 
prachtige schilderijen van 
spaghetti gezien! Het klinkt 

vast heel gek, maar dit was 
héél leuk en een geweldige 
kliederboel! Het was een 
heerlijke zomer! 
Nu hebben we een nieuw 
thema op de groep: boeken. 
Het eerste boek dat wij lezen, 
is De vier kaboutertjes in de 
herfst. De juffies lezen steeds 
een verhaaltje voor en dan 
mogen wij leuke knutsels 
maken die bij dat verhaaltje 
horen. Kom je af en toe 
eens kijken wat we allemaal 
hebben gemaakt?
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GROTE ZWEMMERS

Wollige Weide
Volgens ons zijn wij de beste zwemmers van Het Vosje! 
Want we hebben enorm goed kunnen oefenen in deze 
heerlijke warme zomer. 
En alsof het niets is, hebben we ook nog een reis om de wereld 
gemaakt. We begonnen in Amerika waar we grote, prikkende 
cactussen hebben gezien. Daarna door naar Japan waar de 
kersenbloesems vol in bloei stonden, wow zo 

mooi! In Egypte werden 
we achterna gezeten door 

mummies, poeh 
spannend 

hoor. Gelukkig zijn we nu weer veilig thuis. Op de groep zijn 
we druk aan het oefenen met zelf eten. Dat is best wel lastig, 
maar we worden er steeds beter in! Nu het herfst begint te 
worden spelen we vaker binnen en verzinnen onze juffies 
de leukste activiteiten. Zo mochten we laatst, in onze luiers, 
verven op behang. Wat was dat grappig zeg. 
Nu gaan we aan de slag met het thema Boeken. Daarvoor 
komen er natuurlijk mooie kunstwerken, zoals van Kikker, 
Dikkie Dik en Woezel & Pip. 



Het was nog lente toen het 
al lekker warm was en we 
met badjes en waterspeeltjes 
naar buiten konden. Zelfs de 
allerkleinsten gingen met 
hun voetjes spetteren. De een 
vond het direct heerlijk; voor 
een ander was het even wen-
nen maar uiteindelijk genoten 
ze allemaal. En dat een zomer 
lang!
Op de groep hebben we het 
gezellig gemaakt met het 
thema Vakantie. Wij gingen 
naar Mexico, Italië en Frank-

rijk en hebben daarvoor leuke 
activiteiten met de kinderen 
gedaan. Zoals echt lekkere 
pizzaatjes en croissantjes 
gemaakt. En natuurlijk waren 
we reuze creatief. Hebben 
jullie onze mooie Mexicaanse 
sombrero’s, Italiaanse pizza’s 
en eigen Tour de France al be-
wonderd? Veel kinderen zijn 
ook zelf op vakantie geweest 
en kwamen met leuke verha-
len terug. Bij Lichte Lucht zijn 
er weer kinderen uitgezwaaid 
naar de peuters en nieuwe 

kindjes verwelkomd. Op de 
groep duiken we nu de herfst 
in, met het leuke Boeken-the-
ma.  En de eerste rupsen 
uit het boek Rupsje 
Nooitgenoeg 
hangen al aan de 
ramen!

ESKIMO’S EN DRAKEN

VAKANTIEGANGERS

Op uitnodiging van de bieb 
togen we naar de voor-
leesochtend. Volop zingend 
in de bolderwagens. Zelfs de 
regen maakte ons niks uit. 
In de bieb werd het verhaal 
verteld van Gonnie, Gijsje, 
Ollie en hun laarsjes. Daarna 
hebben we nog spelletjes ge-
daan en boekjes bekeken. Wij 
hopen er volgend jaar weer 
bij te zijn! 

Tja, en toen ging het ha-
ringseizoen van start. Ook 
wij gingen dus haringhap-
pen. Veel kinderen zaten er 
heerlijk van te smullen, maar 
helaas niet iedereen. Gelukkig 
kwam je tussen de haring 
ook augurkjes tegen, die wél 
lekker waren. Voor ons va-
kantie-knutselthema hielden 
wij een heuse Pizzaworkshop. 
Onze kleine pizzabakkers lie-

ten zien dat zij de allerbeste 
pizza van Italië maken. Eerst 
hebben we die geoefend op 
papier: pizza verven en beleg-
gen met ingrediënten. Daarna 
begon het echte werk. Het 
maken van onze echte eigen 

Italiaanse pizza 
die wij daarna 
natuurlijk lekker 
mochten ops-
mikkelen. 

Rustige Rif

Lichte Lucht

Reizende Rotsen

HARING EN PIZZA
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Het was een ontzettend leu-
ke zomer met heel veel pret. 
We pakten onze koffers en 
gingen lekker op reis. 
Eerst naar Italië om ijsjes te 
eten en zelf een pizza te ma-
ken; lekker met tomatensaus, 
kaas, ham en salami. Dat was 
smullen. 
Daarna ging onze reis naar 
Finland. Brrrr wat was het 
daar koud, dus hebben we 
snel  Eskimootjes van onszelf 
gemaakt. Verder ging onze 

reis naar China, want hier 
hebben ze draken, die zijn 
een teken van geluk. Nee... 
geen echte draken natuurlijk. 
Maar optochten met draken-
kostuums zie je bijvoorbeeld 
bij het Chinese nieuwjaar: Xin 
Nian’. Ook wij hebben dus een 
hele mooie draak gemaakt. 
Van elk bezocht land maakten 
we de vlag. Goed hè!
Het reizen beviel ons zó goed 
dat we terug ook hier met 
de kinderen naar het bos zijn 

geweest. Daar vonden we 
mooie blaadjes en kastanjes 
en hebben in de molen Cake-
mix gekocht. 1x raden wat we 
terug bij Het Vosje daarmee 
hebben gedaan… mmmmm. 



Vossenbos
WERELDREIZIGERS

KNUTSELAARS

Dansende Duinen
Hij duurde lang hè, deze 
zomer, maar is toch voorbij 
gevlogen. Dat komt natuurlijk 
omdat wij het zo leuk hebben 
gehad op onze groep. 
Met elkaar gingen we op reis, 
naar de cactussen van Mexico, 
de stieren van Spanje en de 
Eiffeltoren in Frankrijk. Daar heb-
ben we van alles over getekend 
en gekleurd. Ook hebben de 
kinderen door de Franse bakkers 
heerlijke croissants leren maken 
en die lekker ‘s middags opgege-
ten.We gaan ons nu verdiepen in 

Kinderboeken en daarvoor heb-
ben we al hele leuke uitgekozen. 
Ze zijn nu nog een verrassing 
maar binnenkort zullen de kin-
deren daar thuis van alles over 
vertellen. In onze groep zijn er 
veel kindjes overgegaan naar de 
peuters. Jammer hoor, maar we 
kunnen gelukkig nog wel vaak 
met ze knuffelen. Tegelijk zijn er 
weer veel nieuwe kindjes op de 
groep gekomen en dat is heel 
erg leuk. We gaan er met elkaar 
een hele leuke tijd van maken 
deze herfst.
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Tjonge, wat hebben wij veel gezien en gedaan deze zomer! 
Er is vast geen enkel ander kindje zo ver weg geweest. Wij 
bezochten Frankrijk, Australië én ook nog Brazilië!. 
Van dit ‘landen’ thema hebben onze peuters enorm veel 
geleerd. Zo hebben we van de Franse bakker geleerd hoe we 
heerlijke croissantjes moeten maken. En dat deden we natuur-
lijk met een zelfgemaakte bakkersmuts op. Omdat we dat zó 
goed deden, kregen we een echt bakdiploma.   
Daarna gingen we in het verre Australië kijken hoe we een 

koala en een kangoeroe moesten namaken. Gek hoor dat die 
dieren daar zo rondlopen en niet in de dierentuin!
Helemaal aan de andere kant van de aardbol konden we in 
Brazilië heerlijk met onze slippers in het zand en hebben daar 
hele mooie vogels gezien. Uiteraard hebben we swingende  
muziek gemaakt en de samba gedanst. Wat een pret met alle 
dieren, muziek en lekker eten! 
Dat smaakt naar meer, dus kom maar op met het volgende 
thema! 



Afgelopen zomer was er bij Het Vosje een filmploeg over de 
vloer. Zij namen een promotiefilmpje op over hoe leuk het is 
om bij ons te spelen. Om een goeie film te maken heb je echte 
filmsterren nodig. Nou, die hebben we bij Het Vosje genoeg, 
kijk maar. We hoefden maar één keer de actie met onze 

acteurs door te nemen, de tekst stond op grote borden die 
ze aan de camera moesten laten zien, dan was het “AKTIE”... 
filmen maar! Een paar keer een scéne overdoen was helemaal 
niet erg. Dat deden onze filmsterren gewoon. Het is een hele 
leuke film geworden, kijk maar op www.het-vosje.nl

Fem: “Juf, mijn neus zit niet 
lekker”.

Mama van Joep: “Zeg even 
gedag tegen de juf, Joep.” 
“Dat is geen juf.” 
Mama van Joep: “wat is 
ze dan wel?” Joep: “dat is 
gewoon Shirley!”

De fontein gaat aan en Mees 
roept: “Kijk de dolfijn staat 
aan”.

Anita komt binnen om de 
was op te halen en zegt 
tegen Ella-Noor: “Hé kleine 
prinses!” Daarop zegt Ella-
Noor: “ik ben geen prinses, ik 
ben mini mouse” (met twee 
knotjes in haar haren).

Quintijns beker valt om 
waarop hij zegt: “mijn melk 
wil niet.”

Adinda geeft Lois een 
onderbroek aan en zegt 
“kijk eens aan mevrouw”, 
waarop Lois zegt: “ik ben 
geen mevrouw, mama is een 
mevrouw en ik ben gewoon 
Lois.”

Tom roept “AU” en houdt 
zijn knie vast. Adinda kijkt 
ernaar er zegt: “dat is een 
oude AU”
“... Oh wat jammer” zegt 
Tom.

Maja: “Mmm, jullie eten hak 
geballen.”

Sky: “Kijk juf, ik heb lekker 
koffie voor je gemaakt. 
Koffie met pindasaus.”

Michael hangt in het 
klimrek. Kim zegt: “doe 
je voorzichtig.” “Ja” zegt 
Michael “ik doe mijn best.”

Boaz: “Als ik 3 word, mag ik 
biertjes drinken.” 

Danilo heeft gepoept. “Ik ben 
klaaaar! Kijk dan. Ik heb 
frikandellen gedraaid.”

Evi wijst naar Anne’s 
oorbellen: “Dat zijn belletjes 
oren.”

Kick zegt “Iedereen mag op 
mijn feestje komen, want 
het is heel veel feestjesdag.” 

Zoë zegt “hé dat zijn 
dezelfde baby’s” en wijst 
op de tweeling van de 
Sprookjesgroep. 

Sophie vertelt aan Mandy dat 
haar moeder jarig is. Mandy 
vraagt hoeveel jaartjes mama 
is geworden. Sophie: “vier 
jaar en mama mag naar nu 
school.”

Prietpraat

Onze filmsterren in aktie
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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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Leuke Herfststips
8 OKTOBER: 
PADDESTOELENDAG OP LANDGOED ELSWOUT, voor jong 
en oud Op diverse woensdagochtenden is er een speciaal 
peutermuziekprogramma in de Bibliotheek Haarlem-Oost.

OKTOBER IS KINDERMAAND BIJ THEATER ELSWOUT 
IN OVERVEEN, met veel leuke peuter doe- en 
voorleesactiviteiten, zoals de Liedjestovenaar.  

Kennen jullie SPEELTUIN HET PARADIJSJE al? Een heerlijke 
plek voor kleine kinderen om te spelen en van alles te 
ontdekken.  

Het is altijd leuk om met kleine kinderen naar de 
KINDERBOERDERIJ te gaan, want daar is het hele jaar van 
alles aan de hand.

Van 3 t/m 14 oktober is het 
Kinderboekenweek. Kijk 
maar eens in de bieb of bij de 
boekhandel wat voor leuke 
nieuwe peuterboekjes er zijn! 

Aard & Raf Drinken Door 
Limonade drinken met je kinderen is nooit meer hetzelfde na 
het lezen van ‘Aard & Raf Drinken Door’. Een geruststelling: het 
loopt gelukkig erg goed af. Maar of Aard & Raf ooit nog een 
glas limonade durven vragen…

TIP!

Een zomergast bij Het Vosje
De Spaanse Nia, van bijna 2, 
was deze zomer te gast op de 
Bosgroep. Helaas maar 5 weken 
want haar echte thuis is in 
Spanje. Daar leeft ze met haar 
Spaanse mama en Nederlandse 
papa en leert maar liefst drie 
talen tegelijk. 

Deze zomer verbleef het gezin 
voor een lange periode in 
Nederland en Nia mocht door de 

week naar Het Vosje. Dat was geweldig voor haar Nederlands, 
om met kindjes van allerlei leeftijden te spelen en ook om 
wat meer Nederlandse gebruiken te leren kennen. En flexibel 
als ze is, wende Nia razendsnel en had ze het geweldig naar 
haar zin. Ze heeft genoten van haar omgeving, al het fijne 
speelgoed en vooral ook het lekkere eten dat ze kreeg bij Het 
Vosje. Dat is nog eens wat anders dan in uniform naar het 

‘strenge colegio’ in Spanje. 
Nia’s papa kon haar heel relaxed 
elke dag op de fiets komen 
brengen. 

Alle leidsters en klasgenootjes 
van de Bosgroep, hartelijk dank 
voor de heerlijke tijd die Nia bij 
jullie heeft gehad. Adios! We 
hopen dat ze volgende zomer 
weer mag komen! 

Nia, Ana & Casper 

Volg ons op Facebook en Instagram


