
Het laatste nieuws van Kinderdagverblijf Het Vosje VOORJAAR 2019 2019

Ramspol

VossenStreken

Ontdekkingen 
bij Het Vosje

Lieve Lente 
Eind maart kunnen we meest-
al genieten van de eerste 
warme zonnestralen. Op Het 
Vosje wordt de speeltuin mooi 
schoon gemaakt en gaan we 
plantjes en zaadjes planten 
voor de moestuin. Die worden 
door de kinderen héél goed 
verzorgd, zodat we straks onze 
eigen aardbeitjes, worteltjes 
en radijsjes kunnen plukken én 
opeten.

Lieve kinderen en ouders,

Elke dag, elke week, elke 
maand en elk seizoen 
ontdekken onze baby’s en 
peuters spelenderwijs en 
met elkaar nieuwe dingen 

op Het Vosje. Zoals met 
ons thema ‘Uche 
kuche kuche..’. 

Daarbij werden 
de leidsters 

patiëntjes, de 
poppen werden 

zieke kindjes en 
de echte kindjes waren 

enthousiaste zusters en dok-
ters. Er werden ziekenhuizen 
ingericht, injectiespuiten ge-
schilderd en poppen voorzien 
van een heleboel pleisters en 
‘watervlokken’(waterpokken). 
Ook werd er aan de grotere 

kinderen geleerd waarom het 
belangrijk is om je handen 
te wassen. Zo werd iedereen 
snel weer beter.

Genieten van de lente
Ons vrolijke Carnaval zit er 
weer op, de eerste lamme-
ren worden geboren en de 
bollen komen de grond uit. 
Soms komen kinderen al in 
hun zomerjasjes, maar op 
sommige ochtenden is er nog 
nachtvorst. We hopen op een 
heerlijk zacht voorjaar. Een 
tijd om van alles te ruiken, 
proeven, horen en zien. Ons 
nieuwe thema is dan ook ‘Zin-
tuigen’. Op de groepen leren 
de leidsters actief de kinderen 
om te voelen, proeven en 
horen. De kinderen vinden 
het geweldig! 

Naar buiten
Onze tuinen zijn lekker opge-
frist en we hebben er zin in 
om buiten te spelen! Om snel 
naar buiten te kunnen, is het 
handig als kinderen makkelij-
ke schoenen (b.v. met klitten-
band) aan krijgen. Ook thuis 
oefenen met het zelfstandig 
aandoen van jassen en schoe-
nen zal het naar buiten gaan 
versnellen…

Verder Vossennieuws 
De schoolfotograaf is langs 
geweest… rond half april 
zullen de foto’s klaar zijn. 
Inmiddels is de eerste groep 
babyleidsters klaar met de 
opleiding tot Babyspecialist. 
Leuk om te zien hoe onze 
leidsters het geleerde direct 
in de praktijk brengen. 

Verder zoeken we nieuwe 
leden voor de Oudercommis-
sie. Wil jij ook meedenken 
over onze opvang, dan kun je 
je aanmelden via een mailtje 
naar de oudercommissie.

Ik wens iedereen een heerlijk 
voorjaar !

Groetjes, 
Jacqueline

"Diep zuchten, nog een keer,
  oh, ik hoor het al, pop 
    is heeeeeeeeel ziek".
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Kijk Harry, dit is een sneeuwbal, haha

Doe je wantjes aan!

Wauw! Hier zijn alweer 
onze nieuwe Vossenstreken! 
Wat gaat de tijd toch snel 
en wat hebben we met de 
peuters alweer veel gedaan 
en meegemaakt!  

Het nieuwe jaar zijn we direct 
goed begonnen met wilde 
verhalen over het vuurwerk! 
De kinderen hebben het er nu 
nog over! In die periode heb-
ben we een knutsel gemaakt 
waarbij we door een rietje 

moesten blazen. Dat was 
soms nog een beetje moeilijk 
maar als het lukte… nou, dan 
bliezen we zó de waterverf 
over het blaadje heen. Dit gaf 
een heel mooi effect met alle 
vuurpijlen die we er om heen 
hadden geplakt! Zo hadden 
we ons eigen vuurwerk!

HARRY IS ZIEK
Maar oh oh… door het koude 
en natte weer is Harry ziek 
geworden…. Kennen jullie 

Harry al? Dat is een hele 
leuke jongen die echt bij de 
peutergroep hoort! Hij komt 
in allerlei thema’s tevoor-
schijn. Zo heeft Harry nu 
bijvoorbeeld de waterpokken! 
En je gelooft het niet… maar 
net als heel veel kindjes is 
Harry ook nog eens snipver-
kouden! We hebben een vieze 
snotdoek gemaakt en deze 
ook bij Harry geplakt. Maar 
we willen Harry natuurlijk ook 
weer graag beter maken! Dus 

we hebben allemaal medicij-
nen moeten sorteren, net als 
de echte apotheker. Dit was 
best lastig want alle medicij-
nen moesten op de juiste plek 
worden geplakt! Maar het is 
ons gelukt en zo hebben we 
Harry beter gemaakt!
Bij alle ‘uche kuche’ leek 
de Vliegende Vissen ineens 
op een echt ziekenhuis. We 
hadden kinderen met een 
hoofdwond die verbonden 
moest worden.. of een arm. 

De eerste maanden van 
2019 waren bij Het Vosje 
al superleuk. En we hopen 
dat er allemaal maanden 
volgen waarin we met de 
kinderen veel avonturen 
beleven en plezier hebben. 
Het jaar zijn we begonnen 
met het thema ‘Uche Kuche’ 
en dit thema past op dit 
moment wel heel erg goed 
bij ons want we zijn alle-
maal erg verkouden en aan 
het hoesten. 

‘s Ochtends beginnen we 
altijd in de kring en nu lezen 
we het boekje 
van Dikkie Dik 
over pleisters 
plakken. Dik-
kie Dik is een 
grote favoriet 
bij ons! In dit 
boekje gaat 
Dikkie Dik 
samen met 
Poes, Muis en Beer op onder-
zoek uit. Daarbij gebeuren 

kleine ongelukjes, ze vallen 
bijvoorbeeld van de kast of 

komen met 
hun staarten  
tussen de deur. 
Daarom krij-
gen ze gauw 
een pleister 
zodat alles 
weer helemaal 
heel wordt en 
geen pijn meer 

doet. Na het lezen van dit 
boekje mochten we natuur-

lijk ook zelf pleisters plakken 
op Dikkie Dik. De pleisters 
plakten wel erg aan onze 
vingertjes maar gelukkig kon-
den we allemaal Dikkie Dik 
helpen. Ook mochten we ons 
eigen dokterskoffertje verven. 
Zelfs de allerkleinste baby’s 
hebben een eigen koffertje 
geverfd met hun handjes, 
die verf voelde soms wel een 
beetje gek hoor! 



RAMSPOLVOORJAAR 2019

Help! we zijn ziek, is er een dokter in de zaal?

Hé Picasso, goed bezig!

Het is winter, bibber, bibber,

en ik bibber, bibber, bibber,

want buiten is het koud.

Doe je jas aan, bibber, bibber,

Zet je muts op, bibber, bibber,

Doe je sjaal om, bibber, bibber,

en je wanten aan.

WINTERPRET
We hebben ook echt winter 
gehad want er was eventjes 
sneeuw! Daarvan waren 
we allemaal héél erg onder 
de indruk en we wilden 
graag naar buiten om met 
die sneeuw te spelen. Dus 
warme winterjassen en 
wantjes aan, muts op en sjaal 
om en lekker naar buiten. 
Maar daar ontdekten we ook 
dat sneeuw heel erg glad 
en koud is. Dus weer op een 

holletje naar binnen om op te 
warmen! Voor onze handjes 
hebben we zelf handschoen-
tjes gemaakt en geverfd, die 
komen zeker van pas als het 
buiten zo koud is!   

Nu zit de lente in de lucht en 
gaan we de kinderen weg-
wijs maken in onze zintuigen, 
ons nieuwe thema, want in 
het voorjaar valt er volop te 
zien, horen, proeven en voe-
len. Veel plezier allemaal! 

KOMEN EN GAAN
Niet alleen onze kindjes ver-
huizen, als ze groot zijn, naar 
een andere groep, soms ook 
moeten we afscheid nemen 
van onze leidsters. Joyce, 
Suzan en Petra gaan ons 
verlaten. Dit vinden wij heel 
erg jammer en we zullen ze 
heel erg missen! Er komen 
snel weer nieuwe leidsters 
op onze babygroep, zoals 
Sharon, om ons team te ver-
sterken. Wij wensen ze veel 

werkplezier toe bij Het Vosje. 
Met alle nieuwe gezichten 
erbij hebben we de lijst van 
mentorkinderen opnieuw 
bekeken. Het kan zijn dat uw 
baby een andere of nieuwe 
mentor heeft gekregen. Dit 
kunt u zien in Bitcare. 
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Lachen toch? Met die Vliegende Vissen!

Wat een schattige Mollige Muizjes hier Oh wit kippetje, kijk uit! 
Een boze lieve heks achter je!

Harry heeft sommige kinde-
ren ook aangestoken en die 
hadden ineens allemaal rode 
vlekjes! Maar met onze grote 
dokterskoffer konden we 
gelukkig iedereen snel weer 
beter maken!
Van ons thema ‘ziek zijn’ 
hebben we veel pret gehad 
en ook enorm veel geleerd. 
We kijken alweer uit naar 
de volgende maanden. Ons 
volgende nieuwe thema 
wordt ‘Zintuigen’ en reken 

maar dat we met onze oren, 
neus, ogen, smaakpapillen en 
vingertjes allemaal nieuwe 
dingen gaan ontdekken.  

SNEEUW EN ZON
De afgelopen maand hebben 
we heel erg kunnen genieten 
van het mooie winterweer! 
Het was soms wel erg koud 
maar wat leuk dat er toen ook 
ineens sneeuw lag. We zijn 
zelfs van de heuvel bij de ba-
bygroep geroetsjt en hebben 

met elkaar een sneeuwbal-
lengevecht gehouden! Daarna 
leek het ineens wel zomer, zó 
warm was het buiten. 

FEEST!
Natuurlijk vierden we CARNA-
VAL! Dat was weer groot feest 
op de groep. En straks zijn er 
onze jaarlijkse Paas High Tea, 
de Koningsspelen en nog véél 
meer leuks!!! 
Ook zijn er wat wisselingen 
bij de Vliegende Vissen. Klei-

ne baby’s van de Mollige Mui-
zen worden groot en die ko-
men dan bij ons op de groep. 
En onze grootste peuters wor-
den kleuters en zwaaien af 
naar de basisschool. Best wel 
grote veranderingen. Hartelijk 
welkom nieuwe kindjes en tot 
ziens lieve kleuters! 



Ellanoor is zindelijk maar 
heeft tijdens het slapen 
een luier om. Juf Martine 
vraagt of ze nog moet 
plassen voordat de luier 
omgaat. Ellanoor zucht 
en zegt “ik heb al 4000x 

geplast!”

Quintijn zegt: “Als ik 20 

ben dan ben ik groter dan 

juf Martine!” Waarop 
Nout 1 zegt: “Als ik 20 ben 

dan ben ik denk ik al een 

papa”. Waarop Nout 2 
zegt: “als ik 20 ben, dan 

ben ik een Bumba!”

Terwijl Quintijn zijn 
handen wast, zegt hij: “juf 

Filiz, als jullie zeep op is, 

dan maak ik een machine 

die heel veel zeep maakt!”

Jula zegt tegen de moeder 
van Morris: “Morris van 

mama, ik ken dit liedje 

al uit mijn hoofd: hoofd, 

schouder, knie en teen”.

Juf Martine zegt: “de 

baby’s slapen dus als we 

straks op de gang lopen, 

moeten we zo stil zijn 

als muisjes.” Daarop 
zegt Nout; “maar juf, de 

muisjes piepen ook.”

Juf Martine is met Nout 
in gesprek tijdens het 
groentemoment. Achter 
haar gooit een ander 
kindje een augurk op de 
grond. Juf Martine zegt: 

“Eten doen we in onze 

mond en gooien we niet 

op de grond, dat wil ik 

niet meer zien”. Waarop 
Nout zegt: “Maar juf, je 

hebt het toch niet gezien?” 

Louisa wil nog wat aan 
haar moeder vertellen na 
het brengen. Waarop Juf 
Martine zegt: “mama 

is er vanavond weer.” 
Louisa: “morgen is het te 

laat om het te vertellen”. 
Juf Martine: “ja, maar 

vanavond is nog vandaag 

en niet morgen”. Waarop 
Louisa zegt: “ja maar, ja 

maar is hetzelfde als nee”. 

Juna: “Juf Anne ik ben 

op! Ik heb mijn cracker 

opgegeten!”

Lynne wil graag uit 
bed. ”Juf Anne, ben ik 

wakker?”

Mia: “Juffie, kippen 

leggen eieren, maar die 

kun je niet eten.”

Juf Damayanthi vraagt 
“maar waar komen de 

eitjes dan vandaan die 

wij eten?”

Mia zegt “uit een bakje in 

de winkel!”

Sem: “wat gaan wij eten?” 

Sabine : “rozijntjes.” Sem: 
“zit daar geen sambal 

op?”

Daan eet een broodje, 
de andere kinderen eten 
worteltjes tussen de 
middag.
Daan: “kijk juf, dat 

zijn worteltjes voor de 

konijnen.” 
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Voorjaars lunchmenu
Voor kindertjes vanaf 1 jaar heeft onze 
chef voor dit voorjaar weer een lekker 
menu samengesteld. Gezonde warme 
maaltijden met veel verse groenten en veel 
variatie. Aardappeltjes, rijst pasta, echt, 
deze menukaart is weer super gevarieerd. 
Zo leren onze kindertjes van jongs af aan 
al allemaal verschillende smaken kennen. 
En met z’n allen eten is ook leuk. Zien eten 
doet eten, zo heeft echt iedereen er zin in… 
mmmm lekkerrrr!!! Bekijk de menukaart 
maar, op www.het-vosje.nl

Wil je tussentijds switchen naar een gezonde 
broodmaaltijd of andersom dan kan dat. 
Stuur even een mailtje naar 
planning@het-vosje.nl

PRIETPRAAT



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

Kinderen graag vóór 09.00u bij Het Vosje binnen, 
dan kunnen we op tijd met ons programma beginnen 
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www.het-vosje.nl - info@het-vosje.nl
facebook.nl/KinderdagverblijfHetVosje

Instagram: @kdvhetvosje
 

De Kunst van Kinderopvang

Pasen en Pinksteren
Voor Pasen wordt er volop geknutseld en worden de groepen 
gezellig versierd. Het zou zó maar kunnen dat de Paashaas 
eitjes bij ons gaat verstoppen. 2e Paasdag is Het Vosje dan 
gesloten. Zo ook 2e Pinksterdag. 

Vakantieplannen?
Lieve ouders, laten 
het jullie ons weten 
wanneer jullie de 
zomervakantie hebben 
gepland? Dan kunnen 
wij daar met ons 
zomerrooster rekening 
mee houden. Alvast 
bedankt!

Naar de Bieb
Voorlezen is voor kleine kinderen heel belangrijk. Het 
stimuleert hun taalontwikkeling en fantasie. Dat doen we 
elke week bij Het Vosje, maar ook nemen we onze kinderen 
regelmatig mee in de bolderkar  naar de Bieb. Ze horen daar 
een mooi verhaal en kunnen ook zelf boekjes uitkiezen die we 
dan meenemen naar de groep. Er zijn weer superleuke boekjes 
uitgekomen, ook om thuis uit voor te lezen.

Eropuit 
In het weekend gezellig iets samen doen met uw kleintje? 
Daarvoor zijn er in de omgeving van Haarlem hele leuke 
mogelijkheden. Naast verschillende kinderboerderijen en 
speeltuinen kun je bijvoorbeeld bij WIJ HEEMSTEDE regelmatig 
op zondag knutselen of naar een mooi verhaal luisteren. 

Is uw kind helemaal dol op onze danslessen van juf Kim, 
DANCEFUN4KIDS organiseert beweeglessen en yoga voor de 
allerkleinsten. Muziek en bewegen voor peuters vind je ook in 
de WERELDMUZIEKSCHOOL. 

Op 22 april vindt het FESTIVAL 2 TURVEN HOOG plaats in de 
Philarmonie en Toneelschuur.  Een groots programma voor de 
allerkleinsten mét natuurlijk een geweldige kunstspeeltuin. 
Ook THEATER ELSWOUT heeft een interactief programma voor 
kleintjes vanaf 0+. www.theaterelswout.nl
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