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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 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 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 kinderen gaan 
hebben.

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

Jacqueline
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🎶Sint Maarten sint Maarten
de koeien hebben staarten...    🎵

Nu het zonnetje van de zomer is ingeruild voor kou 
en soms wat regen, hebben wij heerlijk binnen 
geknutseld. Onze mooie lampion was niet zomaar 
een lampion maar een echte paddenstoel. Die stond 
heel gezellig op onze herfst vensterbank waar we 
ook allemaal dennenappels, egeltjes en blaadjes 
konden vinden.

Ook hebben we van alles beleefd rond het thema ‘Eet 
smakelijk’. Dit betekende dat we allemaal nieuwe 
dingen hebben geproefd. Wist je dat je met appel-
stroop ook heerlijk kan smeren. Met onze placemats 
konden alle lekkernijen doorkomen. We hebben ook 
appeltaartjes gemaakt, geen echte maar ze zagen er 
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Appelstroop is....
L EKKER!!!
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De vorige Vossenstreken hebben we nog 
maar net af, of we zijn alweer 3 maanden 
verder. Hoogste tijd dus voor een kleine 
update over wat we allemaal gedaan 
hebben op de Vliegende Vissen. 

11 november is de dag….
Daar was natuurlijk 11 november, die dag 
waarop ons lichtje branden mag! Dus we 
moesten aan de slag met een mooie lampion 
en dit jaar hebben we een vossen-lampion 
gemaakt! 
Die is supermooi geworden. Natuurlijk hebben 
we ook heel goed geoefend op de liedjes 
en toen we gingen oefenen bij de flat, deed 
iedereen uit volle borst mee. Dat leverde heel 
veel snoepjes op.  

Van Sint-Maarten gingen we door naar de 
Sint. Iedereen is goed op de hoogte hoe het 
nu gaat met Sint en zijn pieten. Want elke 
dag in de kring keken we met elkaar naar het 
Sinterklaasjournaal!
Sommige kinderen vertelden zelfs dat Malle 
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KNUTSELEN BAKKEN EN SPELENVLIEGENDE
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Hé pizzabakker! Een met salami en mozzarella alstublieft

stempelen is stom, ik wil ook bellen blazen

wel heel erg mooi uit. Natuurlijk hebben we ook andere 
speeltjes, zoals bellenblaas. We hebben ontdekt dat je die 
bellen kan pakken met je handjes.
We hebben afscheid genomen van een aantal kindjes dat 
vinden wij heel erg jammer, maar jullie waren al groot 
genoeg om naar de peutergroep te gaan. Komen jullie af 
en toe nog even langs? Ook is Mijke dichter bij huis en haar 
dochtertje gaan werken. We gaan je missen lieve Mijke.

SINTERKLAASFEEST
Toen Sinterklaas in aantocht was, gingen alle herfst spullen 
de kast in. En kwamen de Sinterklaas vlaggetjes en mooie 
versieringen weer tevoorschijn. Met onze zelf gemaakte 
muts waren wij helemaal klaar voor de intocht. Ook was 
er een verlanglijstje gemaakt met plaatjes, zodat de Sint 
precies kon zien wat alle kindjes graag willen hebben. Met 
onze vrolijk gestempelde Pietjes op de kast en de mooie 

Pietje langs was geweest, want zo had Suus bijvoorbeeld 
een wc rol in haar schoen gekregen! En Kaj vertelde dat 
bij hem het cadeau niet in zijn schoen zat maar in de 
achterbak! Wat een leuke verhalen had iedereen!
Zoals jullie vast wel geroken hebben, waren wij heel druk 
met het thema ‘Eet smakelijk’. We hebben met onze eigen 
koksmutsen de lekkerste pizza’s gebakken! Wat was dat 
smullen, eerst het deeg kneden en uitrollen, dan wat 
tomatensaus erop smeren en daarna zelf kiezen wat we 

allemaal op onze pizza wilden. Ze waren heerlijk! 
Het weer zat deze herfst soms niet mee, dus 
hebben we ook vaak binnen gespeeld. Soms 
gewoon lekker op de grond of aan tafel met klei 
of een puzzel. Een keer per week komt dansjuf 
Kim langs waarbij wij onze beste dansmoves 
kunnen laten zien! Je moest eens weten hoe 
goed we zijn! Maar ook hebben we lekker 
geknutseld! We hebben een bord spaghetti gemaakt! Niet 
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KNUTSELEN BAKKEN EN SPELEN

Appeltaartje maken is vet simpel hoor. Wacht maar fff...

"He Vosje VOSJE!!! Slaapkop...
   Wakker worden

met echte spaghetti hoor, maar met stukjes touw die op 
spaghetti lijken. Dit was wel een vies werkje want we 
moesten de touwtjes helemaal onderdompelen in de 

lijm, dat plakt zeg! Maar het resultaat mag er zijn! We 
hadden wel 35 bordjes met spaghetti op de groep.

PLASDIPLOMA’S
Wisten jullie dat er alweer een paar kinderen 

hun plasdiploma hebben gehaald! Super trots zijn we op 

jullie! Nu er weer veel kinderen van de mollige muizen bij 
ons komen, zijn we flink aan het oefenen op de wc dus 
we verwachten nog veel meer plasdiploma’s uit te kunnen 
delen! Wij verheugen ons op de Kerst en maken er hele 
gezellige dagen van. Nu zijn jullie weer op de hoogte van al 
onze avonturen op Het Vosje Ramspol. 

Fijne dagen allemaal en tot de volgende keer weer! 

cadeautjes die we kregen, was ons Sinterklaasfeest hele-
maal geslaagd.

Nu wordt de groep versierd voor de Kerst. Krijgen we een 
kerstboom of een grote kerstbal?? 
Zeker is dat we het enorm gezellig maken met elkaar.   
Lieve ouders, denken jullie nog even aan de slofjes over jul-
lie schoenen als je op de groep komt? En graag de tags ge-

bruiken. Mocht een tag het niet doen, 
meld het dan even bij de leidsters. 

Fijne dagen allemaal en tot volgend jaar !

MUIZEN
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©® KINDERDAGVERBLIJF HET VOSJE
Ramspol 2 - 2036 BA Haarlem Zuid
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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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 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



 

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!” 
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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. 
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