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Wat zijn ze er blij mee. De 
leidsters hebben veel plezier 
gehad met de kinderen, van 
een baard van scheerschuim 
tot pepernoten bakken en 
Pietengym. Ook de aller-
kleinsten konden met 
met het Sinterklaas-
feest met allerlei 
nieuwe materialen 
kennis maken. 
Kriebelende verf en 
veertjes en lekker zacht 
scheerschuim… maar ja dat 
smaakte niet erg lekker.

IN 2019 GAAN ER NIEUWE 
REGELS GELDEN VOOR DE 
KINDEROPVANG. 
In verhouding komen er meer 
leidsters per kind. Ook worden 
onze babyleidsters opgeleid 
tot babyspecialist. Zij worden 
door een pedagogisch coach 
begeleid in hun dagelijkse 

bezigheden. En direct na de 4e 
verjaardag van uw kind stopt 
de opvang. In het vervolg 
blijven de kleintjes iets langer 
op de babygroep en in overleg 

met de leidsters en ouders 
wordt er bekeken wat 

het beste moment is 
dat zij naar de peu-
tergroep gaan. 

HET EINDE VAN DIT 
OMGEVLOGEN JAAR 

KOMT ER WEER AAN EN WE 
MAKEN ONS KLAAR VOOR DE 
KERST. 
Er is druk geknutseld om de 
groepen zo mooi en sfeervol 
mogelijk te maken. Zowel 
de leidsters als ik verheugen 
ons op de Kerstdiners met 
de peuters. Op deze avond 
kunnen zij genieten van alle 
lekkers dat de ouders hebben 
gemaakt. Uiteraard mogen 

ze in hun mooiste kerstoutfit 
komen. Wie weet trekken de 
leidsters die avond wel hun 
foute kersttrui aan…! Terwijl 
de peuters genieten van 
hun kerstdiner kunnen de 
ouders en wij een lekker 
drankje drinken met 
elkaar.

VANAF 24 DEC. OM 16.00 
UUR GAAT HET VOSJE ZIJN 
WINTERSLAAP HOUDEN.
Maar vanaf 2 januari is ie-
dereen er weer, met hele 
leuke nieuwe thema’s 
en activiteiten waarmee 
de kinderen bij Het Vosje 
weer van alles gaan mee-
maken.
Namens de leidsters wens ik 
iedereen een heel goed en 
gezond 2019.

Liefs, Jacqueline

Sinterklaas is weer terug naar Spanje. Na een lang bezoek en vele blije 
kindergezichtjes zit zijn taak erop. Op het Vosje hebben onze kinderen van Sint 
en Piet allemaal mooi speelgoed gekregen voor op de groep.

Namens alle medewerkers van 
Het Vosje, hele fijne feestdagen 
en een goed en gezond 
                  2019!



KNUTSELS

Dansende Duinen
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Bij het begin van de herfst 
kwamen de kinderboeken 
te voorschijn. Al lezende en 
vertellende zijn we beland 
bij allerlei feestjes. Voor 
Sint Maarten maakten de 
kinderen een mooie uil-
lampion met een lichtje. Dat 
stond heel gezellig in het 
donker en met liedjes en 
lampionnen is veel lekkers 
opgehaald. Daarna kwam 
Sinterklaas aan, dit vonden 
de kinderen o zo spannend! 
Op de groep hebben de 
kinderen Pietjes gekleurd 
en geplakt, helemaal zelf! 
Het zijn prachtige creaties 

geworden. Ook stempelden ze 
met een wc rol de baard van 
sinterklaas. Tjonge, wat zijn 
we door Sint en Piet verwend. 
We vonden een zak vol mooie 
cadeaus in onze schoorsteen, 
voor de groep. Dank u 
Sinterklaasje! 

Met de kinderen maken we 
nu voor Kerst iets moois. Een 
knutsel voor in hun eigen 
plakboek en eentje om mee 
naar huis te nemen. Maandag 
24 december is de laatste 
dag van het jaar dat Het Vosje 
open is. Daar maken we een 
extra gezellige dag van.

SCHEERSCHUIM

Wollige Weide
Wow wat is het koud hè na 
die prachtige zomer! Maar we 
blijven lekker buitenspelen 
hoor, want daarna worden 
we met heerlijke erwtensoep 
weer lekker warm. Door 
het koude en natte weer 
kunnen we wel wat minder 
naar buiten, maar binnen 
vermaken wij ons ook prima! 
Het is een heerlijke tijd voor 
de kinderen. Zo hebben 
we een 
griezelige 

pompoen gemaakt voor 
Halloween. Het was 
genieten van Sint Maarten 
en Sinterklaas, die allemaal 
cadeautjes meebracht. 
Vast omdat we zulke leuke 
Sinterklaasjes hebben 
gemaakt met scheerschuim!
Lisanne heeft een lief zoontje 
gekregen. Annemargriet 
wordt Pedagogisch Coach bij 
Het Vosje. Omdat Patricia met 
verlof is, hebben we haar een 
grote mand met cadeaus 

gegeven zodat ze ons niet zo 
mist. 1 april komt ze weer 
terug, nee dat is geen grapje.  
Wisten jullie al dat we straks 
2 echte babyspecialisten op 
de groep hebben? Jennifer en 
Melanie zijn druk bezig met 
deze cursus. Zij zullen dan 
ook soms wat opdrachten 
moeten uitvoeren en dat 
wordt superleuk! 



PEPERNOTEN

DIKKIE DIK

Rustige Rif

Lichte Lucht

Reizende Rotsen

TIJGERS
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Het is elke keer een feest om 
met de kinderen en een thema 
aan de slag te gaan. Zo leren ze 
elke keer iets nieuws. Voor het 
‘Boeken’ thema kozen we voor 
Woezel en Pip, Ssst de tijger 
slaapt en de Gruffalo. Stuk voor 
stuk heel erg leuke verhaaltjes 
om voor te lezen. Ook doen we 
er spelletjes over en maken 
er de leukste knutselwerkjes 
bij. Zeg, wat vonden jullie 
trouwens van onze prachtige 

lampions voor Sint Maarten? 
Waren de plastic flessen niet 
prachtig beplakt?! Met allemaal 
liedjes en lampions zijn we 
de groepen langs gegaan om 
overal wat lekkers op te halen. 
Daarna hebben we Sinterklaas 
ingehuldigd met een mooie 
mijter. Met alle hulp-sinter-
klaasjes hebben we de groep 
mooi versierd met slingers en 
knutsels. En de liedjes zongen 
wij héél hard! Zou er wel een 

Piet langskomen die ons mooie 
cadeaus brengt? Want wij heb-
ben alleen maar lieve kinderen 
op Het Vosje!!! 

En weer is er een periode 
voorbij; wat hebben we 
genoten van die lang aan-
houdende zomer. Voor ons 
herfstthema ‘Boeken’ zijn 
we begonnen aan ‘Rupsje 
Nooitgenoeg’ waarvoor de 
kindjes natuurlijk mooie 
rupsjes hebben geknutseld. 
Daarna kwam ‘Dikkie Dik’. 
Keer op keer wilden de 
kinderen het verhaaltje horen 
en ze hebben Dikkie Dik ook 
heel mooi nageschilderd. Als 

laatste boek kozen we ‘De 
mooiste vis van de zee’, waar 
de kinderen super mooie 
lampionnen van hebben 
gemaakt. Na Sint Maarten 
kwam de Goedheiligman naar 
Nederland toe, dus moesten 
we hele mooie Sint-knutsels 
maken. Zou hij ook iets voor 
ons meebrengen? Nu Sinter-
klaas weer voorbij is, wordt 
onze groep mooi versierd in 
kerstsfeer. Lekker gezellig 
en knus. Wij kunnen niet 

wachten. 
Binnenkort hebben wij echte 
‘babyspecialisten’ op de 
groep. In acht avonden wor-
den de leidsters bijgeschoold. 
Het is superinteressant, zo 
goed om extra bewust te 
worden van wat je doet en 
hoe je dat doet. 

Wat vliegt de tijd! Na een 
zomer waar geen einde 
aan leek te komen, zijn we 
ineens beland aan het eind 
van het jaar. Voor buiten zijn 
de mutsen en sjaals weer 
uit de kast. Met Sint-Maar-
ten hebben wij met onze 
mooie kikker-lampionnen 
de mooiste liedjes gezongen 
en zo heerlijke snoepjes en 
mandarijntjes opgehaald. 
Toen kwam Sinterklaas in 

het land. Veel kleintjes zijn 
naar de intocht geweest en 
hebben Sint misschien wel 
een handje gegeven. Heel 
spannend! We hebben druk 
geknutseld en de groep mooi 
versierd. Met vlaggetjes, 
een mooie raamschildering 
en een grote schoorsteen. 
Daarin hebben wij, net als 
Pietjes, cadeautjes gegooid. 
Dat is heel lastig hoor! Ook 
hebben we zelf pepernoten 

gebakken, wat zijn die lekker 
zeg!! Zou Sinterklaas ons 
hebben gehoord, we hebben 
zó hard gezongen?! Natuurlijk 
hoopten we op wat lekkers 
en misschien een cadeautje in 
onze schoorsteen! Nu is kerst 
in aantocht en maken we 
de groep gezellig. Want wij 
zijn nog lang niet klaar met 
feesten. 



Vossenbos
GRUFFALO
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Poeh, wat hebben we weer 
veel beleefd op Het Vossen-
bos. Onze knappe peuters 
hadden het er maar druk 
mee! Halloween vieren, 
knutsels maken zoals een 
eekhoorn in de herfst, Dikkie 
Dik maken van kartonnen 
bordjes. Ons leesboek de 
Gruffalo hebben wij gecombi-
neerd met Sint Maarten want 
wij hebben een mooie Gruf-
falo lampion gemaakt! Dat 
was super moeilijk want wát 
een boel gaatjes moesten we 
daarvoor prikken. Gelukkig 
werd ons harde werk beloond 
met tassen vol snoepjes, 

toen we rondgingen langs de 
groepen! Jammie! Daarna was 
het tijd voor onze Sinter-
klaas-knutsels en het oefenen 
van Sinterklaasliedjes. Ook dit 
jaar kregen we weer prachti-
ge cadeaus van Sint en Piet, 
zoals een groot krijtbord! 
En heb je gezien dat Sint en 
Piet regelmatig bij ons naar 
binnen gluurden? Die zagen 
er elke keer wel anders uit. Ze 
leken wel op… Vossenbos-kin-
deren. Nu zij weer naar 
Spanje zijn, gaan wij op naar 
Kerst met alle gezelligheid en 
ons peuterkerstdiner.

Woeste Waterval
SINT-FESTIJN

Wij hebben volop genoten 
van het Sinterklaasfeest, de 
kinderen waren er vol van. 
Ze vertelden enthousiast over 
de intocht, waarvoor ze een 
Sint- of Pieten-muts hadden 
gemaakt, en wat ze  in hun 
schoentje hadden gekregen. 
En onze knutsels mochten er 
zijn: stoombootjes en de zak 
van Sinterklaas met stukjes 
jute. Er waren Sint-slingers en 
er stond een grote Piet-knuf-
fel op de groep. Onze liedjes 
heeft hij zeker gehoord en 
als dank kregen we leuke 
cadeaus voor de groep en pe-
pernoten voor alle kinderen.
Na 5 december hebben we 

de groep mooi in kerstsfeer 
gebracht. Kom maar eens 
kijken.

Ook onze leidsters zijn begon-
nen aan de opleiding ‘baby 
specialist’. Hier leren we 
meer over de ontwikkeling 
van baby’s. Af en toe moeten 
we van onszelf een filmpje 
maken, aan het werk met de 
baby’s, om te kijken wat wij 
goed doen en wat wij nog 
kunnen verbeteren in de om-
gang en het stimuleren van 
baby’s. Die nieuwe leerdoelen 
gaan we zeker verbeteren!



Nout zegt tegen juf Jenny:  

‘Kijk ik heb haar op mijn 

armen, nu word ik een 

papa!’

Quintijn ; ‘Juf Jenny, jij 

bent de liefde van mijn 

hart!’

Quintijn moest huilen 

omdat hij niet wilde eten. 

Na het eten vroeg juf 

Martine: ‘Waarom moest 

je nou huilen Quintijn?’  

Waarop Quintijn zei: Ik 

had even genoeg van de 

juffies.’ 

Riva zegt tegen juf Jenny: 

‘ik heet Riva Uilenbroek’  

waar Jula op reageert: ‘en 

ik heb een uilenbroek 

aan.’

Otto speelt met de auto’s 

en de garage en zegt: “juf 

ik heb nu echt nieuw 

tankwater nodig.”

Quintijn vraagt aan juf 

Martine: ‘Waar is juf 

Jenny?” “Juf Jenny is 

even met pauze.’ Waarop 

Quintijn zegt: ‘Oh, maar 

is juf Jenny dan nog wel 

op deze aarde?’

Lynne kleedt zich uit voor 

het slaapje en vraagt aan 

juf Anne: “mag mijn jurk 

ook slapen?”

 Joss is een liedje aan het 

zingen, waarop Petra 

reageert: ‘Wat goed Joss 

dat je dat liedje kent!’ 

(een iets ouder top 40 

liedje). ‘Ja’ zegt Joss, ‘dat 

luistert papa altijd. Papa 

heeft vaak muziek in 

zijn oren.’  Liam hoort dit 

en zegt tegen Joss: ‘mijn 

papa heeft geen muziek 

in zijn oren, mijn papa 

heeft bananen in zijn 

oren!’ 

Prietpraat
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“       ”

Gezonde traktaties
Wil je op de groep trakteren als je kind jarig is? We willen de 
kinderen dan liever geen suiker en zoetigheid geven. Er zijn 
hele leuke en gezonde hapjes en mini-kadootjes. Ideetjes 
opdoen? Kijk bijvoorbeeld maar eens op www.party-kids.nl.

Winters lunchmenu
Natuurlijk heeft onze Chef voor de winter een heerlijk menu 
samengesteld voor onze kinderen. Gezonde warme maaltijden 
met verse groenten en veel variatie, zodat ze al van jongs af 
aan verschillende smaken leren kennen, want zien eten doet 
eten! Wat de chef voor lekkers gaat serveren, vind je op www.
het-vosje.nl.

Kinderen vanaf 1 jaar krijgen tussen de middag 
dan ook een gezonde broodlunch of verse warme 
maaltijd. De keuze die je voor je kind maakt, 
geldt voor elke dag dat het bij Het Vosje is. Wil 
je tussentijds switchen van koud naar warm of 
omgekeerd: stuur even een mailtje aan 
planning@het-vosje.nl. 

VAN DE CHEF:



©® KINDERDAGVERBLIJF HET VOSJE
Marsmanplein 212 - 2025 DV Haarlem Noord
Telefoon: 023 - 546 55 50 

www.het-vosje.nl - info@het-vosje.nl
facebook.nl/KinderdagverblijfHetVosje

Instagram: @kdvhetvosje
 

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.

Volg ons op Facebook en Instagram

De Ouderraad
LEIDSTERDAG
Op donderdag 20 september zijn de leidsters letterlijk in het zonnetje 
gezet tijdens de jaarlijkse leidsterdag! We hebben de locatie versierd 

met alle zonnetjes die de kinderen geknutseld en gekleurd 
hebben. De leidsters kregen een grote taart, een fles Rituals 

en een mooie Dopper. Zonder donaties van de ouders 
hadden we de leidsters niet op deze manier kunnen 

bedanken voor hun liefedevolle zorgen. Ontzettend 
bedankt! 

WAT DOET DE OUDERRAAD?
De ouderraad behartigt de belangen 
van de ouders van de kinderen op Het 

Vosje Marsmanplein. De belangrijkste 
verantwoordelijkheid van de ouderraad is om 

de kwaliteit van de opvang te bewaken en 
te bevorderen door gevraagd en 

ongevraagd advies uit te brengen. 
Wij vergaderen 4x per jaar. Wij zullen 

voortaan na iedere vergadering in de 
Vossenstreken hiervan beknopt verslag doen.  

VRAGEN, OPMERKINGEN, SUGGESTIES?
Mochten er vragen of agendapunten zijn voor de Ouderraad, dan 
kunnen jullie ons bereiken via de mail ouderraad.tvosje@gmail.
com. Jullie kunnen ons natuurlijk ook gewoon aanspreken. Onze 
namen en foto’s hangen in het halletje bij de ingang.

Genieten van de winter
Er is voor onze kleintjes van alles te beleven in de winter. 
We geven jullie graag wat uit- en knutseltips voor het koude 
seizoen.

SNEEUWPOP KNUTSELEN.
Lekker knutselen aan de grote tafel. Met 
de countouren van een sneeuwpop 
(zie internet), papier, krijtjes, propjes 
watten of een kurkje met witte verf 
kunnen de kinderen zich uitleven 
op een sneeuwpop, ijsbeer en 
sneeuwvlokjes.
Versieringen voor de Kerstboom. Hoe 
leuk is dat? Sterren en cirkels op wit 
karton kunnen door de kindjes worden 
gekleurd of beplakt en met een koordje 
aan de kerstboom worden gehangen. 
Wat zullen ze trots zijn!

VOER VOOR DE VOGELTJES. 
Met hun neusjes tegen de ramen gedrukt, kijken 
de peuters naar alle dartelende vogeltjes, op zoek 
naar eten. Een zakje vogelvoer is overal te vinden. 
Of maak samen een voederlijntje met appel, 
pinda’s, oud brood en wat groente. Ook daarmee 
gevulde dennenappels vallen bij onze gevederde 
vriendjes erg in de smaak.

VOORLEZEN. 
Dat is al bij de allerjongsten belangrijk om veel te doen. Het 
is heel goed voor hun taalontwikkeling. Bij de Bieb zijn de 
leukste peuterboekjes te vinden. Op de woensdagen (bij 
diverse biebs) is het tijd voor mama’s, hun baby’s en peuters. 
Dan is er ook een voorleesuurtje. Op 9 januari is er bij de bieb 
‘Peutermuziek’ en van 21 t/m 31 januari zijn het de Nationale 
Voorleesdagen. 
Meer weten? 
www.bibliotheekzuidkennermerland.nl.

KOM MEE NAAR BUITEN. 
De kinderboerderijen in Haarlem zijn ook in de winter open, 
maar niet altijd in het weekend. Op internet kun je zien wat er 
waar op welke momenten gebeurt.
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De Kunst van Kinderopvang


