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WINTER 2019

Groepsnaam

VossenStreken

Dag 2019    
          je was een geweldig jaar!

Dag alle-           maal, dank voor jullie 
gezelligheid tijdens de Kerstborrels en Kerst-
diners. Het Vosje gaat nu een klein winter-
slaapje doen. FIJNE DAGEN EN TOT 2 JANUARI!

Dit jaar zit er alweer bijna 
op. De kinderen hebben 
genoten bij Het Vosje, ze zijn 
als kool gegroeid en hebben 
heel veel geleerd. Ik ben 
ontzettend trots wanneer 
ik alle foto’s en verhaaltjes 
zie binnenkomen voor de 
Vossenstreken. 

Wat hebben ze het gezellig op 
de groepen en wat doen ze 
superleuke dingen met elkaar! 
Dat is in grote mate te danken 
aan onze lieve leidsters, op wie 
ik het hele jaar kan bouwen 
en op wie onze ouders kunnen 
vertrouwen. Samen met deze 
toppers hebben we van 2019 
een heel mooi jaar gemaakt!  

Wat was het druk hè de laatste 
tijd. Eerst Sint Maarten en 
daarna kwam Sinterklaas bij 
Het Vosje z’n verjaardag vieren. 
Wat zijn de kinderen superblij 
met de mooie cadeautjes die 

ze gekregen hebben. Sommi-
ge peuters hebben zelfs een 
Pietendiploma verdiend. Heel 
knap!

Ook een groot aantal leidsters 
heeft een diploma gekregen, 
maar dan voor ‘baby-specialist’ 
en/of EHBO. Komend jaar zul-
len er nog meer volgen. Voor 
de ouders was er eveneens 
gelegenheid tot het volgen van 
een workshop ‘EBHO voor kin-
deren’. Wanneer er voldoende 
belangstelling is, doen we deze 
workshop komend jaar nog 
eens.  

Is het jullie ook opgevallen dat 
er dit jaar een ware babyboom 
was bij Het Vosje?! Veel peuters 
hebben een broertje of zusje 
gekregen. Maar ook een groot 
aantal van onze leidsters kreeg 
een baby of is in verwachting. 
Voor iedereen een spannende 
tijd dus! 

Nu gaan we heerlijk richting 
Kerst. De peuters verheugen 
zich al op hun eigen Kerstdi-
ner, waar ze in mooie kle-
ding allemaal lekker hapjes 
mogen proeven. En terwijl zij 
genieten, nemen wij met 
de ouders ook een lekker 
drankje en hapje. 
Tussen Kerst en Oud 
en Nieuw houdt 
Het Vosje eventjes 
winterslaap. Vanaf 
2 januari starten we 
fris en fruitig met 
het nieuwe jaar 
2020, waarin we 
weer heel veel ple-
zier met de kinderen 
gaan hebben.

Ik wens iedereen een hele fij-
ne Kerst en goede gezondheid 
voor 2020! 

Jacqueline
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ZANGERS
En ineens is het December, de 
tijd is omgevlogen. Wat hebben 
de kinderen veel mooie dingen 
geknutseld! Zoals koksmutsen, die 
ze met verf en een sponsje konden 
bestempelen. Wat zijn ze prachtig 
geworden. 
Ook hebben we een boodschap-
pentas gemaakt met plaatjes van 
etenswaren op de tas. Het werden 
prachtige creaties voor het the-
ma ‘Eet smakelijk’. Toen kwam 11 
november eraan, daarvoor hebben 
onze knappe kindjes mooie padden-
stoellampionnen in elkaar geknut-
seld en gestempeld en is er goed 
geoefend op alle liedjes. Daarmee 
konden ze langs de deuren. Wat een 
plezier hebben we daarmee gehad. 
Al heel snel daarna was het tijd om 
mooie mutsen te maken voor de 
intocht van Sinterklaas. 
Uit onze Sint-boekjes is veel voorge-
lezen wat de kinderen prachtig von-
den en we hebben veel gezongen en 
gedanst. Ons versierde raam en de 
prachtig geverfde Pietenzakken vond 
Sint vast heel erg mooi, want hij 
heeft lekker veel cadeautjes langsge-
bracht. Leuk hè?!  

FEESTJES
Het is ook bij Winnie echt herfst geworden. Nadat we 
alle heerlijkheden van ‘Eet smakelijk’ hebben afgerond, 
was het tijd voor nieuwe knutsels! Van kleine spinnetjes 
tot verrassingen voor Sinterklaas. De kinderen hebben 
met hun kunstwerken de groep mooi versierd. Wat 
een creativiteit! De groep is door de leidsters helemaal 
verbouwd zodat er plek was voor alles wat de kinderen 
gemaakt hebben. Ook waren er in de laatste drie maanden 
veel verjaardagen. De sfeer is daarom al tijden heel 
erg feestelijk op Winnie. Dan hebben we deze maand 
bezoek gehad van Sinterklaas. En dat was wel heel 
bijzonder. We probeerden de Sint te helpen door de zak 
van Sinterklaas te maken, plus een wortel voor O zo snel, 
een hele persoonlijke pietenmuts en ook nog de mijter 
van Sinterklaas. Zo zijn we zelf een mini-Pietje en mini-
Sinterklaasje geworden. Maar we hebben genoten van alle 
leuks en lekkers!Neehee juf, vieze handjes is fijn!

Pffff...de werkdruk hier, tekenen, stempelen, 
kleuren... en dan ook nog verkleden!

BOSGROEP

WINNIE DE POOH
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JUNGLE

DANSERS
Wat zijn onze peuters al groot! Veel 
Reddertjes zijn inmiddels zindelijk en 
kunnen zichzelf al goed aan- en uitkleden. 
Het is geweldig om die vooruitgang te zien. 
Helaas hebben we ook afscheid genomen van 
onze grootste kinderen die naar de basisschool 
zijn vertrokken.  
Gelukkig hebben we er lieve kleine peuters 
bijgekregen, afkomstig van de babygroepen. 
Super gezellig dat jullie er zijn. Wat vonden 
we ‘Eet smakelijk’ een leuk en lekker thema 
hè. We hebben placemats en groentesoep 
geknutseld. Maar het allerleukste was om zelf 
pizza en muffins maken. Mmm zo lekker!
Vossen-lampionnen maken voor Sint-Maarten 
was ook een feestje. Ondanks het slechte 
weer kwamen alle kinderen vol enthousiaste 
verhalen terug, want die opgehaalde snoepjes 
waren errug lekker. Inmiddels is Sint gekomen 
én weer vertrokken. Wat waren we druk zeg, 
met knutselen, verhaaltjes vertellen en zingen 
natuurlijk. Zowel de kinderen als de juffies 
genoten hiervan. De decembermaand 
is zo gezellig, we hebben zin in het 
kerstdiner straks! 

REDDERTJES

SPROOKJES

Jaaaa, meer 
goud voor de 
Sint muts, 
nog meer!

LAMPIONNEN 
Brrrr...het wordt kouder. Dat betekent dat we onze 
mutsen sjaals en handschoenen aan doen als we 
naar buiten gaan. Maar ook binnen zijn er heel 
veel leuke dingen te doen. 
Voor Sint-Maarten hebben we een lampion gemaakt 
in de vorm van appels en peren. Met gekleurde 
propjes zagen ze er extra gezellig uit. Al zingend 
konden we daarmee langs de deuren om snoepjes 
op te halen. Daarna was het tijd om Sinterklaas 
te verwelkomen. Natuurlijk hebben we de groep 
mooi versierd, het paard van Sint geverfd en heel 
veel liedjes geoefend. Sint en Piet vonden dat vast 
prachtig, want in onze zelfgemaakte regenlaarsjes 
vonden we allemaal pepernoten en kadootjes. Wat 
waren we daar blij mee! Strakjes vieren we op 
de groep gezellig Kerstmis, en dan gaat Het Vosje 
even een weekje dicht om uit te rusten van alle 
belevenissen. Op 2 januari kunnen we dan aan elkaar 
vertellen wat we allemaal hebben gedaan met de 
feestdagen. Fijne dagen allemaal!

Dansen dansen
dansen doen wij 
bij de Reddertjes
(o ja, we knutselen ook
wel eens hoor)

WINNIE DE POOH
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SPINNEN
Buiten word het kouder, natter en 
donkerder. Maar binnen hadden we 
een lekker warm thema om mee te 
knutselen en te kokkerellen. 
We hebben pannetjes met eetplaatjes 
beplakt en heerlijke croissantjes 
gebakken. Voor de herfst en Dierendag 
werden uilen geverfd en die kregen 
veertjes van echte blaadjes. We vinden 
al dat knutselen zo heerlijk. Het 
volgende was een giraffe lampion voor 
Sint-Maarten en ‘enge’ spinnen voor 
Halloween. Zo leren de kinderen toveren 
met karton, verf, kurkjes en rietjes.  
Sinterklaas is verwelkomd met mooie 
mutsen, in de vorm van de zak van 
Sinterklaas. Daarop waren cadeauplaatjes 
geplakt. Voor het nieuwe paard van 
Sinterklaas ‘O zo snel’ hadden we lekkere 
stro in onze zelfgemaakte schoentjes 
gestopt. We hebben héél hard gezongen, 
en ja hoor, Sint heeft ons vast gehoord. Er 
waren allemaal pepernoten en cadeautjes 
om uit te pakken. Nu maken we nog iets 
moois voor thuis onder de kerstboom. 
Op naar 2020!

MUMMIES
Wat vliegt een jaar toch snel om! En wát een leuke 
dingen hebben we gedaan de afgelopen tijd. 
Voor het thema ‘Eet smakelijk’ hebben de kinde-
ren onder andere een lekker bord met spaghetti 
gemaakt. Ook werd er een lampion geknutseld. 
Dit keer wilden we een kwal maken, dat vonden de 
kinderen heel leuk. En natuurlijk werd er geoefend 
op alle liedjes voor Sint Maarten. Tussendoor kwam 
Halloween nog even voorbij. Daarvoor mochten de 
kinderen met een handafdruk een mummie maken en 
een Frankenstein. Vervolgens gingen we ons voorbe-
reiden op de komst van  Sinterklaas. Voor de intocht 
maakten we leuke vlaggetjes. Ook werd Sinterklaas 
gestempeld op een wc rol en natuurlijk is er een 
schoentje geknutseld om op de groep neer te zetten. 
En ja hoor, Sinterklaas en Piet zijn met allemaal pakjes 
langs gekomen. Nu maken we de groep gezellig voor 
Kerst. Nou, was dat even een leuk programma!

JUNGLE

Ja, kijk, wij lusten wel wat, dus bakken 
wij onze eigen broodjes. Lekker hoor!

NEMO

Kijk, een lekker bordje
spaghetti!
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Sedat zit op de wc, hij is klaar en roept 
naar de leidster “moppie ik ben klaar!“

Sem laat een boer. Sabine zegt: “Sem wat 
zeg je dan?” 
Sem: “pardon, sorry dat hij niet harder 
kon”. 

Janneke vertelt “ik woon op nummer 31. 
Dat is een 1 en dan een 30 erachter”.

Jula : “Kijk, ik heb een tekening 
gemaakt! Vind je hem mooi of vind je 
hem mooi?”

Alle kindjes moeten het speelgoed opruimen. 
Waarop Jackie zegt: “ik kan echt niet 
opruimen juf! Ik was net moe en ik wil 
niet weeeeeer moe worden.”

Ryan struikelde maar bleef toch 
staan. Waarop Ryan zegt; “Dat 
was kantje boord.” 

Kaia zegt aan tafel wanneer 
we het over het slapen 
hebben: “Als je lekker hebt 
geslapen, ben je weer 
frissig en fruitig.” 

Jula zegt; “Juf Jenny, ik heb 
het bloedheet.”

Fender zegt tegen juf Jenny; “Ik ben er 
helemaal klaar mee, met dat spelen.”

Sep zegt tegen juf Filiz: “Ik leer thuis 
plassen. Je mag wel per ongeluk in je 
broek plassen , maar niet expres.”

Kaia zegt over de Orientaalse 
gehaktschotel: “ik vind het eten is een 
beetje pittig.” 

Tijdens het buitenspelen loopt Lindy 
naar Jennifer toe en vraagt: “Hee Jen, heb 
jij ook een staartje in je haar?” Jennifer 

heeft een knot in haar haren, ze bukt en zegt: 
”kijk zelf maar.. heb ik een staart?”. Lindy kijkt 

aandachtig naar de knot en zegt: “ah leuk, een 
knoopje!” 

Elin vraagt aan Naomi “waar is 
jouw oma?” Waarop Naomi naar 
Maud wijst en zegt “Daar!” 

PRIET
PRAAT

NB Lieve ouders, willen jullie svp voor de kinderen slofjes mee 
geven en deze in de ochtend direct bij ze aan doen? Er zijn veel kinderen die op de 
grond spelen en met slofjes aan blijven zij én de vloer een beetje schoon. 



 

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

Instagram: @kdvhetvosje
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Linschotenstraat 21 - 2012 VD Haarlem Centrum
Telefoon: 023 - 546 55 50 

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
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De Kunst van Kinderopvang

Wist je dat...
✿  Alle kindjes het leuk vinden om te helpen vogelvoer te maken. 

En dat is helemaal niet moeilijk. Een voederstokje of slinger 
maak je door wat pinda’s, oud brood, en stukje groente aan 
elkaar te rijgen, en op het balkon of aan een boom voor het 
raam het hangen. Ook pindakaas en rozijntjes vinden vogels 
heerlijk. Daarmee kun je een dennenappel vullen en deze 
buiten ophangen of neerzetten. 

✿  Ga er in de kerstvakantie lekker op uit met je kindje. Vlakbij 
zijn de leukste kinderboerderijen, zoals Schoterhoeve, de 
Stadskweektuin en Floragaarde. Meestal gratis toegankelijk, 
maar let op, ze zijn niet alle dagen open. Misschien een leuke 
tip voor de opa’s en oma’s om met hun kleinkind naar toe te 
gaan.  

✿  Thuis spelen en knutselen is makkelijker dan je denkt. 
En erg leuk om te doen, zeker als het buiten nat en 
koud is. Hele leuke kerstversiering maak je met witte 
kartonnetjes met een gaatje erin. Lekker kleuren, 
verven, beplakken met glittertjes en knoopjes. En je 
krijgt daarmee de mooist versierde kerstboom.

✿   Kinderen graag vóór 09.00u bij Het Vosje binnen, dan 
kunnen we op tijd met ons programma beginnen 

Tips voor ouders 
✏  Kan je kindje al lopen? Laat het meelopen naar 

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!

Eten bij Het Vosje

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.

Voorlezen? Doen! 
Op Het Vosje vinden de kinderen het heerlijk wanneer er wordt 
voorgelezen en het is heel goed voor hun taalontwikkeling en 
woordenschat. Vanaf 22 januari zijn er de Nationale Voorlees-
dagen en op speciale 
plaatsen is er zelfs een 
Voorleesontbijt. Als het 
even kan, gaan we met 
de peuters naar  speciale 
voorleesmomenten of 
voorstellingen die dan in 
de Bieb worden georgani-
seerd. En er zijn natuurlijk 
allemaal leuke nieuwe 
boekjes te leen!
Moppereend: Prenten-
boek van het Jaar

PRIET
PRAAT


