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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 
lekkere hapjes lieten ontdek-
ken. Ook tijdens onze gezelli-
ge zomerfeesten konden we 
genieten van lekkernijen die 
de ouders – soms uit verre lan-
den – hadden meegebracht. 
Wij vonden het supergezellig 
elkaar weer even bij Het Vosje 
te hebben gezien.

Nu de eerste blaadjes en kas-
tanjes 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 gezellig-
heid, maar we houden het 
voor de kinderen zo rustig 
mogelijk omdat het overal al 
druk genoeg is. Uiteraard 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 Pietenparcours 

en uiteraard worden er peper-
noten gebakken. We sluiten 
het jaar traditioneel af met de 
feestelijke peuter-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 leidster 
en worden de leidsters door 
middel van cursussen bijge-
schoold. Babyleidsters worden 
opgeleid tot babyspecialist. Bij 
Het Vosje betekent dit een ver-
schuiving voor de babygroep 
en de 2-jarigen blijven iets 
langer op de babygroep. 

Uiteraard zullen we deze kin-
deren tot hun overgang naar 
de peutergroep steeds blijven 
uitdagen voor hun verdere 
ontwikkeling. 

Met de wisseling van het 
seizoen wordt ook de kle-
ding 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...



Vliegende Vissen
TALENWONDERS

Jammer, de zomer is 
voorbij, maar wat was hij 
mooi, warm en leuk !!! 
We hebben zó vaak met 
het water kunnen spelen! 
Lekker in de zwembadjes of 
rennen door de waterstraal! 
We hebben hiervan enorm 
genoten en konden zo ook 
even lekker afkoelen!
Deze zomer zijn onze Vissen 
‘echt’ gaan Vliegen en we 
hebben allerlei landen 

bezocht. Begonnen zijn we 
in Italië! En het eerste wat 
we daarover leerden was 
goedemorgen zeggen. Nu 
riepen we dus elke dag 
Buongiorno  tegen Vinnie de 
Vos! Op de groep hingen zelfs 
kleurplaten met een foto van 
ons bij de toren van Pisa! Het 
leek dus net of we er echt 
waren!

Na ons Italiaanse avontuur 
gingen we door naar 
Frankrijk! Daar kregen we 
best een lastige opdracht, 
we moesten namelijk de 
Eifeltoren in elkaar zetten! 
Sommige creaties waren 
heel creatief, maar de wat 
grotere peuters hebben 
de Eifeltoren precies goed 

geplakt! Daarnaast hebben 
we er heerlijke croisantjes en 
stokbroodjes bij geplakt want 
daar zijn de fransen dol op! 
Ooh niet vergeten, natuurlijk 
riepen we in de ochtend. 
Bonjour tegen Vinnie de Vos! 
Ons laatste land was heerlijk 
dichtbij, namelijk Belgie! En 
dit was appeltje eitje want 
hier zeggen ze gewoon 
goedemorgen, hoewel, 
sommige Belgen zeggen ook 
Bonjour!
Ook hebben we deze zomer 
een uitstapje gemaakt naar 
de bieb, de Molenplas en het 
speeltuintje! Wat heerlijk dat 
we er soms lekker er op uit 
kunnen gaan met onze mooie 
bolderkar! Helaas hebben we 
afscheid moeten nemen van 
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GROOT GEWORDEN

Mollige Muizen
Wat was het een geweldige 
zomer hè. We konden elke 
dag heerlijk buiten spelen 
en bijna dagelijks hebben 
de we de badjes kunnen 
vullen. 
Behalve volop waterpret was 
het gelijk ook verkoeling want 
op sommige dagen was het 
wel heel erg warm.
Het zomerfeest bij Het Vosje 
Ramspol was ook zeer ge-
slaagd. Het was prachtig weer 
en met een springkussen op 
het plein kon het niet meer 
misgaan. De ouders brachten 
heerlijke etenswaren mee, 
sommigen zelfs een speci-
aliteit uit eigen land. Wat 
ontzettend leuk om dat eens 
te kunnen proeven. Zelfs Fries 
suikerbrood stond op tafel, 
superleuk toch?

Ons zomerse Landenthema 
werd daarmee afgesloten en 
alle vliegtuigen, Eiffeltorens,  
croissantjes en de toren van 
Pisa zijn mooi opgeborgen in 
onze steeds dikker worden-
de knutselmappen van de 
kinderen.
Nu gaan we op naar het 
volgende thema! We gaan 
het hebben over boeken, heel 
erg leuk en perfect voor de 
leeftijd van onze kinderen. 
Elke ochtend starten we op de 
grond in een kring en zingen 
we het goedemorgen lied, 
waarbij we elk kindje indivi-
dueel begroeten.
Daardoor leren de kinderen 
elkaars namen kennen. We 
merken snel dat de kinderen 
hierdoor elkaar bij de naam 
noemen. Vervolgens lezen we 

een boekje waarbij er veel 
interactie is met de kinderen. 
We vragen ze wat ze zien of 
we vragen ze of ze iets aan 
willen wijzen in het boekje. 
Spelenderwijs leren ze zo 
steeds meer nieuwe woord-
jes. De kinderen hebben 
zelfs al hun eigen boekjes 
gemaakt, compleet met foto 
op de voorkant en een mooi 
schilderwerk in de binnen-
kant. Ze hangen op de groep 
dus kom ze gerust bewonde-
ren! 
Ook zijn we op onze baby-
groep begonnen met potjes 
training. Zodra we de luier 
afdoen zetten we het kindje 
op het potje. De een vindt het 
nog een beetje spannend en 
soms wat gek maar de ander 
doet meteen een plas en is 
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Het begin van de herfst is ook een mooi moment om even de reservekleding te 

checken. Is er nog voldoende, in de juiste maat? En de zomerkleding mag wel 

worden vervangen door winterkleding!
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ontzettend trots! Wij worden 
hier natuurlijk ook blij van, 
dus hier gaan we zeker mee 
door zodat de zindelijkheid 
wellicht wat sneller komt. 
Misschien ook leuk om dit 
ritme thuis te proberen? 
Ondertussen is het weer 
buiten totaal omgeslagen en 
is het echt ineens herfst. De 
bladeren liggen weer overal 
en de wind raast voorbij en 
als de regen valt, dan klettert 
die op het dak. Dat betekent 
ook dat de hal en de groepen 
weer sneller vies worden. 
Wij willen de ouders vragen 
om weer de bekende blauwe 
slofjes over de schoenen aan 
te trekken zodat de vloer 
enigszins schoon blijft. 
Tot slot nog even een opmer-
king over vroeg brengen. We 

merken dat ouders steeds 
vaker vóór 7.30u binnenko-
men, terwijl dit de voorberei-
dingstijd is voor de leidsters 
om alles klaar te zetten. Wij 

willen u vragen om echt pas 
vanaf 7.30u naar binnen te 
komen. Wilt u toch graag 
eerder komen, vanwege uw 
werk, vraag dan een 7.00u re-
geling aan. U kunt dan tegen 
vergoeding uw kindje al om 
7.00u komen brengen.

Groetjes van
de Mollige Muizen

onze grootste peuters, zij zijn 
naar de basisschool gegaan! 
Wat zullen we ze allemaal 
gaan missen! 

Nu in de herfst gaan we 
lekker aan de slag met een 
nieuw thema: boeken! En 
waar hebben wij onze 3 
boeken gevonden? Natuurlijk 
in de bieb. Zoals jullie 
misschien al gezien hebben 
gaat ons eerste boek over een 
mol! Volgende week, tijdens 
de Kinderboekenweek, staat 
er weer een nieuw boekje 
centraal. Het leek ons heel 
leuk als er een papa, mama, 
oma of tante is die het leuk 
vindt om in de ochtend in 
de kring het boekje voor te 
lezen!

Heb je zin en tijd? Informeer 
dan bij de leidsters op de 
groep! Een hele fijne herfst 
allemaal!

Groetjes van 
de Vliegende Vissen



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


