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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 winterslaapje 
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 kleding 
allemaal lekker hapjes mogen 
proeven. En terwijl zij genie-
ten, 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 star-
ten we fris en fruitig 
met het nieuwe 
jaar 2020, waarin 
we weer heel 
veel plezier 
met de kin-
deren gaan 
hebben.

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

Jacqueline
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ZANGERS
Wow wat een drukke tijd is dit zeg. Met onze mooie Mickey en Minnie Mouse 
lampionnen gingen we  op Het Vosje en thuis langs de deuren. De snoepjes 
die we ophaalden, die lusten wij wel hoor.  
Onze Sint-Maarten liedjes waren prachtig, we hadden ook zó hard geoefend. Heel 
snel daarna kwam Sinterklaas in het land. We hebben voor hem flink geknutseld. 
Iedereen maakte zijn eigen verlanglijstje, we bakten heerlijke pepernoten en zijn 
het hele jaar heel lief geweest!!! Daarom bracht Sint natuurlijk allemaal cadeau-
tjes voor ons mee.  
Nu kijken we erg uit naar het kerstdiner, dat wordt zeker een hele mooie, gezelli-
ge avond! Daarna nemen we helaas afscheid van de kindjes die naar de basis-
school gaan. Dat doen we met een feestje, maar wat zullen we jullie missen!!! 
Gelukkig komen er weer nieuwe kinderen bij en dat is gezellig! We wensen 
iedereen alvast een fijne Kerst en een gelukkig nieuwjaar! 

VOSSENBOS

KOEKENBAKKERS
We beleven op de groep een hele gezellige tijd. De kinderen hebben 
druk geknutseld voor Sinterklaas en daarmee konden we de groep 
gezellig versieren. Natuurlijk hebben we uit volle borst gezongen en 
gedanst op Sinterklaasmuziek. Hij heeft ons vast gehoord, want we 
hebben hele mooie cadeaus van hem gekregen. 

Naast knutselen hebben we ook heerlijke koekjes gebakken. Want ja, wat 
wil je als het thema ‘Eet smakelijk’ is. De bloem lag weliswaar overal, maar 
iedereen deed goed zijn best. 
Ook al regent het in de herfst best veel, we gaan toch af en toe lekker naar 
buiten. Soms is het al best koud, maar met een lekker warme muts, sjaal en 
wanten aan is het heerlijk. We verheugen ons op de kerstversiering en de 
gezellige tijd eromheen.    

Knutselen is echt
hard werken hoor!

SMIKKELAARS
Hallo, daar zijn we weer. Hebben jullie onze prachtige knutsels gezien die 
we hebben gemaakt voor  het nieuwe thema? 
Er was een boterham met hagelslag en een prachtig ijsje van scheerschuim. Dat 
was een belevenis zeg. Het ijsje was al leuk maar het voelen van scheerschuim 
was het allerleukst. Zo grappig hoe dat aanvoelt. Maarrr....... daarbij bleef het 
niet. Het zelf maken van appelflappen konden wij natuurlijk niet overslaan. Wat 
hebben we genoten. Het was één groot feest voor de kinderen. 
Sint-Maarten zijn we zeker niet vergeten en we hebben prachtige vosjes lampi-
onnen gemaakt. Ze zijn zó goed gelukt! Daarmee gingen we de groepen langs 
en vervolgens heeft iedereen gesmikkeld van het lekkers dat was opgehaald. 
Eigenlijk hebben wij alleen maar feest gehad de afgelopen tijd.

LICHTE LUCHT

REIZENDE ROTSEN

Ohhh, ja,
weer op de 

foto!
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VOSSENBOS

Nee nee neeee neeee niet weer 
aan het lachen maken

PROEVERS
Kennen jullie onze jaarlijkse erwtensoep-traditie 
al? Omdat we druk bezig waren met het thema 
‘Eet smakelijk’ paste onze eigen soep daar prima 
bij. Het was weer smullen! Ook hebben we ons 
eigen pannetje geknutseld en hebben zelf een 
broodje gesmeerd. In ons ‘restaurant’ konden we 
lekker thee en taart proeven én natuurlijk onze 
zelfgemaakte pepernoten. Mmm dat was lekker 
allemaal!

Voor Sint-Maarten hebben we erg ons best gedaan op 
de lampions. Wat en leuke schaapjes op de Wollige 
Weide hè! En toen vervolgens Sinterklaas kwam, heeft 
hij ons enorm verwend. We kregen wel élke dag een 
cadeautje op de groep, dat we dan met zijn allen 
uitpakten. We zijn daar zó blij mee! Nu genieten we 
van de prachtige lichtjes voor Kerstmis en het is heel 
gezellig op de groep. 

WOLLIGE WEIDE

RUSTIGE RIF

Allemaal dikke 
maatjes
bij het 
Rustige Rif

WOESTE WATERVALVRIENDJES
Op onze groep merken we goed dat onze 
oudere peuters al een voorkeur hebben 
met wie zij het liefst samen willen 
spelen. 

Dan lopen ze vaak samen, raken elkaar aan 
en willen constant bij elkaar in de buurt 
zijn. Dit wordt ook best gestimuleerd door 
de leidsters, want vriendschap geeft ze 
zelf¬vertrouwen en het is belangrijk voor 
hun sociale vaardigheden. 
Sint-Maarten is het grote snoepfestijn 
waarop de kinderen zingend langs 
de deuren gaan. Met onze prachtige 
lampionnen bezochten we de babygroepen 
en hebben alle liedjes gezongen waar we 
weken op geoefend hebben. Onze thema 
‘Eet smakelijk’ ging natuurlijk over eten en 
drinken.  
De peuters hebben we laten ruiken en 
proeven, ze hebben zelf eten gemaakt en 
dat vervolgens opgegeten. Het lekkerste? 
Onze eigen appelgebakjes en lekkere 
pizza’s natuurlijk! 
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POMPOENTJES
Wat was het leuk én druk de afgelopen 
maanden. Het thema viel bij ons enorm 
in de smaak. We gingen onmiddellijk aan 
de slag met leuke knutsels en lekkere 
appelflappen. 
Niet alleen het maken was leuk, maar het 
opeten ook! Tussendoor was er ook nog 
Halloween en daarvoor waren de kindjes als 
pompoen geschminkt. (Er is zelfs een kindje 
als pompoen op vakantie gegaan. 

Ook maakten we mooie lampionnen op de 
groep. Een paar peuters hebben daar lekkere 
snoepjes mee opgehaald.  December is altijd 
een drukke maand. Eerst merkten we dat 
Sinterklaas alle kindjes heel lief vindt, want 
we kregen mooie cadeaus. Daarna gaan we 
de groep mooi versieren met 
onze gezellige knutsels voor 
de Kerst. Wij wensen ie-
dereen fijne feestdagen 
en een gelukkig 2020. 

Wij? Lachebekkies? Echt niet...
ehhhh wellll, hahaha

DANSENDE D
UINEN

WOESTE WATERVAL

Zeg, is die kar vastgelopen, alweer?

PIZZABAKKERS
Met het thema ‘Smakelijk eten’ wisten 
wij wel raad hoor. We hebben ons vol 
enthousiasme gestort op het maken  
van pizza’s. Het rook heerlijk in de 
gang bij Het Vosje en we kunnen het al 
hartstikke goed! 

Ook zijn we gezellig op pad gegaan met 
de bolderkar om zelf krentenbollen te 
kopen. Natuurlijk is er hard geknutseld 
voor Sint-Maarten en Sinterklaas. Maar al 
snel gingen de schortjes weer voor om 
Piet te helpen met pepernoten te bakken. 
En wéér rook het zo lekker bij ons op de 
groep. Nu wordt het buiten kouder en het 
is vaak te nat om buiten te spelen. Daar-
om kijken we erg uit naar onze nieuwe 
binnenspeelruimte. In elk geval genieten 
wij volop van deze gezellige December-
maand en we wensen jullie allemaal een 
hele fijne Kerst. 
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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. 



 

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

Instagram: @kdvhetvosje
 

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 
elkaar op witte kartonnetjes met een gaatje erin. 
Lekker kleuren, verven, beplakken met glittertjes en 
knoopjes. En je hebt daarmee de mooiste kerstboom!

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

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

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.PRIET

PRAAT

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


