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Het laatste nieuws van Kinderdagverblijf Het Vosje

Hallo
Herfst!
Terwijl ik dit voorwoord
schrijf, is het buiten nog
heerlijk zomers met 27
graden, maar in de winkels
liggen de pepernoten al. Ja
ja, de herfst komt eraan!
Wat hebben we een heerlijke
zomer gehad. De kinderen konden vaak buiten spelen en hun
meest favoriete speelgoed was
natuurlijk water!! En wat was
het op sommige momenten
fijn dat we op de groepen de
nieuwe airco konden gebruiken. Daardoor konden we de
ergste hitte buiten houden.
Nu wordt het langzaam herfst
en kunnen we met de kinderen

erop uit om kastanjes en
bladeren te zoeken in het bos.
En met regenjasjes en laarsjes
aan kunnen we lekker stampen
in de plassen. Want met de
kleintjes gaan we natuurlijk zo
veel mogelijk naar buiten.
Ook binnen bij Het Vosje is er
veel leuks te doen. Van onze
thema’s (elke 6 weken een
ander) hebben de kinderen
enorm veel plezier en ze leren
er veel van. Het nieuwste
thema is “eet smakelijk”; alle
aandacht dus voor wat we eten
en drinken. Kun je bloemkool
ook rauw eten? Is er fruit
dat we nog nooit geproefd
hebben? Hoe maak je koekjes?

Een nieuw activiteitenthema bij Het Vosje!
We hebben al de leukste thema’s voorbij zien komen dit jaar.
Daarmee ontdekken de kinderen telkens iets nieuws, ze
leren ermee knutselen en (samen) spelen, we zingen met
ze en er wordt over voorgelezen. Allemaal goed voor hun
ontwikkeling en het stimuleert hun fantasie. Zo hebben
we afgelopen winter geleerd wat het is als je ‘Uche
uche’ verkouden of ziek bent. Ook wat je met je
‘Zintuigen’ kan doen. ‘Groei en Bloei’ was super
voor de zomer en in de ‘Jungle’
konden de kinderen zich lekker
uitleven. Nu starten we
met ‘Eten en drinken’,
in alle opzichten een
héérlijk onderwerp.
Jammie!!

En hoe smaken die dan? Het
wordt voor de kinderen weer
een heerlijke tijd.

heel rustig op de groepen. Wél
brengen Sint en Piet altijd wat
leuke pakjes voor ons mee.

Ook hebben we straks Halloween, Sintmaarten en daarna
komt Sinterklaas in het land.
Dat is voor de kinderen een
spannende tijd,
maar we
houden het

Op de achtergrond is onze
Ouderraad actief. Deze organiseert altijd een fantastische
Leidsterdag. Ook op andere
gebieden, zoals EHBO voor
ouders, denken ze mee met
Het Vosje. Dat is super fijn!
Veel leesplezier met deze
Vossenstreken en namens onze
leidsters wens ik iedereen een
heerlijke, kleurrijke herfst.
Liefs, Jacqueline
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BOSGROEP

Na een heerlijke zomer is nu de
herfst in de aantocht. We hebben
van het mooie weer genoten en
heel vaak buiten gespeeld. Ook op
ons mooie nieuwe dakterras! Veel
kindjes zijn in de zomer op vakantie
geweest en we hebben leuke
verhalen gehoord.

Het thema ‘Oef wat warm’ kwam
helemaal van pas en daarvoor
maakten de kinderen mooie
limonadeglazen met citroen en
ijsklontjes. Die maakten ze met verf,
gekleurd papier en rietjes. Zijn ze
niet prachtig?
Ook hebben we heerlijk kunnen
spelen in de badjes, want het
was zo warm dat we het echt
afkoeling nodig hadden. Daarna
knutselden we op de groep mooie
zwembroeken en badpakken. Straks
gaan we weer nieuwe dingen
ontdekken én proeven met ons
nieuwe thema ‘Eet smakelijk!’
Dag lieve kinderen, die naar de
peutergroepen zijn. Hallo alle
nieuwe kinderen, welkom op de
Bosgroep!

Ssstttt...we zijn
heel even bezig ja?

WINNI
E DE POOH
Onze leuke thema’s ‘Jungle’ en ‘Oef wat warm’ pasten
echt heel goed bij de zomer. We hebben daarvoor de
leukste knutsels gemaakt, zoals krokodillen en exotische
vogels. Vonden jullie die ook zo mooi? Daarna maken we
heerlijke fruit cocktails en onze eigen teenslippers. En wat
was het soms heet hè? Op de warme dagen hebben we
toch heerlijk veel buiten gespeeld en vooral gespetterd in
de badjes. Wat hebben we dan een pret zeg!

Heee buurman, harder blazen joh!

Bij Winnie zien we ineens een boel nieuwe gezichten.
Zowel bij de kinderen als bij de leidsters. We heten jullie
allemaal van harte welkom op onze leuke groep, we
gaan er een hele leuke tijd van maken. Samen met jullie
gaan we starten met het volgende thema ‘Eet smakelijk’.
Daarvoor gaan we nieuwe dingen ontdekken over eten
en drinken. We gaan dingen maken en vooral proeven.
Wat allemaal, dat blijft nog even een verrassing!
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SPROOKJES
Wij kijken terug op een heerlijke zomer. Veel buiten
spelen, veel spetteren met water, rennen onder de
tuinslang, badderen in de zwembadjes. Wat een
feest was dat. Natuurlijk is er ook flink geknutseld
voor onze zomerse thema’s. Zo hebben we mooie
luchtballonnen en vliegers gestempeld en ijsbolletjes
geplakt. Dat betekende lekker veel kliederen met verf
en lijm, joepie. Ook kregen we af en toe een lekker
waterijsje met het warme weer.
Veel kinderen zijn op vakantie geweest. We hebben
veel landen voorbij horen komen, zoals Zwitserland,
Frankrijk maar ook Nederland werd veel genoemd. Deze
zomer is een aantal van onze kinderen verhuisd naar
de peutergroep, en we hebben er nieuwe baby’s en
dreumesen bijgekregen. Gezellig hoor dat jullie er zijn!
Ook bij de leidsters zien we nieuwe gezichten. Nadia
en Arline komen ons team versterken. Een hele
gezellige herfst allemaal!

Leuk hoor, zo'n zomer, nu eindelijk weer plakken

REDDERTJES
Bij ons was deze zomer een komen en gaan
van kinderen. Sommige zwaaiden we uit naar
de basisschool en in hun plaats zijn er weer
veel nieuwe kinderen bijgekomen. Ook bij de
leidsters is een nieuw gezicht: Noa is onze
stagiaire komend jaar.
De laatste zomerweken werkten we met het
thema ‘Oef wat warm’. Dat paste helemaal
bij het warme weer en betekende heel veel
waterpret met onze nieuwe watertafels.
Bij het warme weer moeten de kinderen
veel blijven drinken. Daarom mochten ze een
keertje zelf ijsklontjes maken. Die kregen ze in
de middag in hun sapje. Jammie!
We hebben ook een emmertje met een schepje
en een harkje geknutseld. En daar hoorde
natuurlijk ook echt zand bij!

Ja, wij
drinken
water door
een rietje,

EN?

Het volgende thema is ‘Eet smakelijk’ en om te
beginnen maken we daarvoor koksmutsjes
en mooie placemats die we versieren met
stiften, potloden en stickers. Ook maken we
een pan voor allerlei geknutselde ingrediënten.
Is dat knap of niet?
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NEMO

Na een heerlijke zomer met veel vakantiepret kijken we
nu uit naar een mooie herfst. Onze groep is wat veranderd,
sommige kindjes zijn naar een andere groep, en er zijn weer
nieuwe kindjes bijgekomen. En we hebben er een lieve
stagiaire bij. Ook wij hebben genoten van het mooie weer,
waarbij we veel naar buiten konden, en we hadden als thema
‘Oef wat warm’. Daarvoor maakten we van papier en stiften
leuke gekleurde emmers en schepjes. En daar kwam een foto
van onszelf bovenop.

Bij heel warm weer hoort natuurlijk ijs. Dat hebben we geknutseld van papier met dotjes watten als slagroom. Wat een gek
gevoel zeg! Als beloning kregen we ook een echt ijsje, jammie!
En daarmee houdt het niet op,
want ook in de herfst blijven we
bij Nemo onze vingers aflikken.
We gaan nu aan de slag met het
thema ‘Eet smakelijk’. Dus dat
wordt knutselen en opnieuw
proeven én genieten!

JUNGLE

Zwemparadijs Het Vosje hier!
(en dan een ijsje toe, joehoe!)

Mag ik nou eindelijk op dat kussen!

Wat een warmte zeg, de afgelopen
maanden. Wat waren we blij met de
badjes en de watertafel. Daardoor konden
we toch veel buiten spelen en zorgde het
water voor verkoeling. De juffies hadden
het maar wát druk met insmeren van de
kinderen en het aan- en uittrekken van
onze zwemkleding. Het was een feest om
alle kinderen te zien trappelen voor een
ijsje. Voor onze zomerse thema’s hebben
we onder andere leeuwen gemaakt
met een foto als gezicht en slangen van
kartonnen bordjes. Ook maakten we
mooie cocktailglazen met citroenschijfjes.
Niet alleen spelen de kinderen heel goed
buiten, ze hebben ook geleerd hoe ze het
plein schoon moeten maken. En dat doen
ze met het grootste plezier.
Wij hadden een erg leuke, vrolijke en
zonnige zomer. Wij hopen jullie allemaal
ook.
Dag lieve kinderen die naar de basisschool
zijn! Hallo alle nieuwelingen, welkom op
de Junglegroep.
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Kinderen graag vóór 09.00u bij Het Vosje binnen,
dan kunnen we op tijd met ons programma beginnen
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Sef zegt: “Als Donna niet op het Vosje is, dan is Donna
aan het werk!”

Juf is een baby aan het verschonen die erg verdrietig is,
waarop Otis zegt “baby krijgt tandjes”.

Janneke: “Als ik vier jaar ben, ga ik naar school,
daarna naar de middelbare school en dan pas naar
de universiteit. En later word ik dokter als mijn
buurman”.

De dansjuf is klaar met les geven en ze doet haar jas aan,
waarop de kinderen zeggen “juf ga je weglopen?”

Lieke: “Kom we moeten naar huis, het is
kwart over 13”.
Marcus wordt na een uur wakker en
zegt: “Ik heb echt niet geslapen hoor.
Gewoon alleen wat gerust. Met mijn
ogen dicht...”
Anna: “Je moet goed insmeren hè,
anders word je zonverbrand en dat is
gevaarlijk”.
Elias kijkt naar de nieuwe werkshirts
en zegt “waar is het Vosje nou?” We
vergelijken de oude polo met de nieuwe en Elias zegt:
“Nu zijn de Vosjes op“ (er staat geen Vosje meer op de
shirts).
“Er was een bij in mijn kamer”, vertelt Robin. “Toen ik
naar hem ging kijken, ging hij naar me zoenen”.
Lotte is met de poes-knuffel aan het spelen. Als ze
erin knijpt, begin hij te miauwen. “Oooo kijk eens, hij
poest!!’.
“Roos, ga maar lekker je eten opeten anders wordt het
koud.” Waarop Roos antwoordt; “Ja, als je je eten niet
opeet, wordt het oud.”

Sem heeft al een mooie handdoek
geknutseld met daarop een foto waarop
hij ligt te zonnen. Suzanne vraagt: “wie
is dit, Sem?” Waarop hij enthousiast
antwoordt: “Onderbroeken Sem”.
Niels praat Mandy na, maar weet
niet waar het over gaat. Mandy zegt
tegen hem: “Papegaai!” Waarop Niels
antwoordt: “Leef je nog, ieja deja”.
Juf Jenny vraagt aan Flo; “Wat doet
papa voor zijn werk?” Waarop Flo zegt:
“stofzuigen, en mama bakt en kookt.”
Juf vraagt aan Nout:
“Wil je je schoenen aandoen?” “pfff
wat vraag je veel aan me” antwoordt
Nout.
Mila wil niet drinken en Salim pakt
haar beker en helpt haar. Waarop Flo
roept; “Kijk juf, Salim is Mila aan
het opvoeden!”
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Eten bij Het Vosje

Herfst bij Het Vosje
Meestal kijken we in de Vossenstreken terug op de afgelopen
maanden. Dit keer kijken we ook een beetje vooruit, omdat
de herfst altijd een heerlijke tijd is op Het Vosje.
De natuur buiten verandert, dus we gaan er regelmatig op uit
met de kleintjes. Naar de speeltuin of de kinderboerderij, of
naar de Bieb. Begin oktober is het Kinderboekenweek en er zijn
daar dan allerlei leuke activiteiten.

Herfstknutsels

Vanaf 1 jaar kun je kiezen of je kindje brood krijgt tussen de
middag of een warme maaltijd. Voor de herfst heeft onze Chef
weer een nieuw menu samengesteld met gezonde, verse en
gevarieerde maaltijden. Kijk maar op www.het-vosje-nl. De
kinderen vinden het heerlijk.

Tips voor ouders
Samen met de kinderen maken we ons eigen plein schoon,
zodat ze lekker kunnen ravotten en springen in de plassen. In
het plantsoen worden er blaadjes, dennenappels, elfenbankjes
en kastanjes verzameld voor leuke herfstknutsels. Binnen
wordt er niet alleen geknutseld en gespeeld, er wordt ook met
regelmaat voorgelezen op de groepen. Daarna praten we met
elkaar over wat we hebben gehoord en
iedereen doet enthousiast mee.

Halloween
StMaarten
Sinterklaas

✏ Kan je kindje al lopen? Laat het meelopen naar
✐

✏
✐
✏

Voor de iets oudere kinderen komt juf
Kim dansles geven. Elke week weer een
feestje. En over feestjes
gesproken: straks is
het weer Halloween en
maken we lampionnen
voor Sintmaarten. Tegen
eind november neemt de spanning toe, want
dan wordt er goed geoefend op het Pieten
Parcours en worden er pepernootjes gekneed
en gebakken. Al met al een heerlijke tijd dus!

✐
✏

binnen en buiten in plaats van tillen. Zeker als
een kind ouder is dan 2 jaar. Dit vergroot hun
zelfvertrouwen.
Op Het Vosje proberen we de kinderen alleen een
speen te geven als een kind naar bed gaat. Of
wanneer baby’s wat meer zuigbehoefte hebben.
Minder speen bevordert het praten en is beter voor
het gebit.
Duidelijkheid zorgt voor rust bij kinderen.
Veel praten met kleintjes versterkt de onderlinge
band en komt de spraakontwikkeling ten goede.
Een dagelijkse structuur met vaste eet- en
slaapmomenten, zoals bij Het Vosje, geeft kinderen
een rustig gevoel.
Zijn kinderen lief zelf aan het spelen, laat dan
horen dat je dat fijn vindt. Dus beloon dit positieve
gedrag.
En verder altijd... veel knuffelen!

Heb je zelf tips die goed werken? Mail ze ons en wie
weet komt jouw tip in de volgende Vosenstreken!

Volg ons op Facebook en Instagram
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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