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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!



Vliegende Vissen
BLADERWAPPERAARS

Pats poem en toen was het 
alweer december! De tijd 
vliegt voorbij, dus is het tijd 
voor onze nieuwe Vos-
senstreken! Wat hebben we 
afgelopen maanden alle-
maal gedaan?

Voor de herfst hadden we het 
thema ‘Boeken’. En waar zijn 
de mooiste en leukste boeken 
te vinden? Natuurlijk, in de 
bieb! We zijn gezellig met 
een aantal kinderen naar de 
bibliotheek gegaan om wat 

boekjes te lenen! 
Maar we hebben 
ook in onze eigen 
bieb heerlijk boekjes 
kunnen lezen! In alle 
rust kunnen we hier 
op de bank of op de 
heerlijke poefjes een 
boekje lezen! Wat is 
het fijn dat we dat 
kunnen!
Ons eerste boekje 
ging over de Mol. Na 
het vele voorlezen, 
konden alle kinderen 

door middel van vragen zelf 
het hele boekje vertellen! Ze 
hebben ook een knut-
sel gemaakt over 
de mol. Eerst werd 
er papier gescheurd en 
daarvan werd een molshoop 
gemaakt. Bovenop de mols-
hoop kwam de mol en 
daarbovenop? Jawel, een 
vieze drol. Vraag maar 
eens gauw aan jullie 
zoon of dochter 
wie er op de kop 
van de mol had 
gepoept!

Het volgende lees-
feestje ging over 
de Tijger. Het boekje 
‘Ssst de tijger slaapt’ 
is een interactief boek 

KIKKERTJES EN PIETJES

Mollige Muizen
Wat hebben we weer een 
hoop mee gemaakt deze 
periode. Voor de herfst 
hadden we het thema ‘Boe-
ken’. Elke week lazen we 
met de kinderen een ander 
kinderboek. ‘Kikker in de 
wind’ vonden we enorm 
spannend. 

Kikker kon niet meer uit zijn 
huisje omdat de boom was 
omgewaaid en voor zijn deur 
was gevallen. Al zijn vriendjes 
moesten gaan helpen zodat 
kikker weer naar buiten kon. 
Bij dit verhaal hebben we 
op de groep een hele leuke 
kikker gemaakt. Daarvoor 
gingen we handjes verven - 
oei wat kriebelde dat zeg – en 
daarna gingen de handjes 
op papier. En ziedaar, hopla, 
hadden we een echte kikker! 
Ook ‘Muis’ kon natuurlijk 
niet op onze lijst ontbreken. 
Om te knutselen hebben we 
Muis doormidden geknipt; de 
kindjes mochten hem weer in 
elkaar plakken op een mooi 
stuk papier. Daarna was de 
beurt aan Dikkie Dik. Bij dat 

boek hadden we een leuke 
kleurplaat. 
Het voorlezen gebeurde altijd 
’s ochtends in de kring, na ons 
goedemorgen lied en het ver-
welkomen van alle kindjes. En 
na de verhaaltjes uit en over 
het boek, was het tijd voor 
ons fruithapje.

Voor Sint Maarten hebben de 
kinderen heel hard gewerkt 
aan een mooie lampion van 
Dikkie Dik. Wat waren ze er 
trots op. Natuurlijk hebben we 
ook heel hard geoefend op de liedjes en in het rondlopen 

met de lampion.

Sinterklaas is weer in het land 
geweest en gelukkig kwam 
hij ook langs bij de Mollige 
Muizen op Het Vosje Ramspol. 
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Elke dag mochten we een 
paar cadeautjes uitpakken 
die de goede Sint voor ons 
uit Spanje had meegenomen. 
Om te laten zien hoe blij we 
waren, hebben we allemaal 
kleine Pietjes gemaakt van de 
kinderen. Er werd een muts 
geverfd met onze voetjes en 
op die muts kwam een veer. 
Wat een gekriebel allemaal 
zeg. Eerst die verf, toen die 
veer. We moesten vanzelf 
lachen toen we daarna als 
kleine Pietjes op de foto 
gingen.

Ook is er nieuws van onze 
juffies. Helaas gaat Joyce 
ons verlaten omdat ze naar 
Brabant gaat verhuizen. We 
gaan je missen! We verwelko-
men ook een nieuwe collega; 

Veronique. Zij komt zowel bij 
de Mollige Muizen als bij de 
Vliegende Vissen op de groep.

Het einde van het jaar nadert, 
het is een hele gezellige tijd 
nu. Strakjes hebben we een 
gezellige kerstborrel met 
de ouders. Daar verheugen 

we ons op. Gezellige dagen 
allemaal!

waarin de 
kinderen 

moeten 
proberen om 

de tijger te laten 
slapen. Zo moesten ze bijvoor-
beeld heel hard blazen of de 
tijger over zijn buikje aaien. 
Maar ze konden ook een mooi 
slaapliedje zingen! En toen de 
tijger toch nog wakker werd, 
was het meteen feest, want 
de tijger was jarig! Ook hierbij 
hebben we een hele mooie 
knutsel gemaakt. We gingen 
verven met waterverf, maar 
ook met plakkaatverf! En de 
kinderen hebben zelf de slin-
gers opgeplakt, knap hè!
Ineens waren we in November 
aanbeland en was het tijd 
om liedjes voor Sint Maarten 
te oefenen! Maar niet alleen 
zingen hoor, we hebben ook 
een hele mooie kikkerlampion 

gemaakt! Bij onze lampion 
hoorde dan ook het boekje 
van ‘Kikker in de wind! 
Omdat we zó goed geoefend 
hadden, mochten wij op 11 
november bij de flat gaan 
zingen. Wat was dit leuk! Alle 
kinderen zongen mooie lied-
jes. De bewoners vonden het 
prachtig en deelden lekkere 
snoepjes uit!  Dat was smullen 
zeg!

Naast knutselen, zingen, 
spelen en boekjes lezen, zijn 
we ook heerlijk naar buiten 
gegaan! Alle dikke jassen, 
sjaals en mutsen kwamen uit 
de kast zodat we het buiten 
niet koud kregen! Hier hebben 
we alle bladeren van de grond 
gehaald en op een groot doek 
gelegd. Toen er een hele berg 
bladeren op lag, mochten we 
allemaal een puntje van het 

doek goed vasthouden en heel 
hard gaan wapperen. Het leek 
wel een herfststorm met al 
die blaadjes die door de lucht 
vlogen!

Soms was het buiten echt nat 
herfst weer en konden we niet 
buiten spelen. Maar dat geeft 
niks want binnen hebben we 
net zoveel pret. We spelen 
heerlijk met bijvoorbeeld onze 
noppen. En als je goed gaat 

samenwerken en spelen, kan 
je een heel groot huis maken. 
En dat is ons gelukt, goed hè!
We genieten nu volop van de 
gezellige, drukke periode van 
Sint en Kerst. Daar maken we 
op Het Vosje Ramspol weer 
een groot feest van!

Fijne dagen allemaal en tot de 
volgende keer Vossenstreken!
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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
Ramspol 2 - 2036 BA Haarlem Zuid
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 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. 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.  

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


