
Het laatste nieuws van Kinderdagverblijf Het Vosje 

Lieve ouders en kinderen,

De eerste helft van het jaar 
zit er alweer op. Het is voor-
bij gevlogen! En wat is het 
een gekke tijd! Op sommige 
dagen stijgen de tempera-
turen boven de 30 graden 
en de andere dag komen de 
kinderen met een dikke trui. 
Gelukkig zijn we er bij het 
Vosje op voorbereid… nu met 
overal airconditioning is de 
temperatuur binnen altijd 
gelijkmatig en comfortabel. 
We gaan er in ieder geval een 
heerlijke zomer van maken 
met onze kinderen!

Veilig in het zonnetje 
Om lekker met de kleintjes 
naar buiten te kunnen, hebben 
we al om jullie medewerking 
gevraagd. Op de deuren van 
de groepen hangen “zonnewij-

zers”. Hierop staat het verzoek 
om voor je kind een eigen zon-
nebrandcrème, zwemkleding 
en handdoekje mee te geven. 
Heb je het briefje gemist? Kijk 
er dan nog eens naar.

Het is fijn wanneer de kinderen 
`s ochtends thuis al inge-
smeerd worden. Er zijn 
sommige zonnebrandcrè-
mes die lang beschermen. 
Alle kinderen kunnen dan 
direct na het fruitmoment 
veilig naar buiten in het zonne-
tje. Mocht je per abuis verge-
ten zijn je kindje in te smeren, 
dan kun je dat hier alsnog op 
de groep doen met de eigen 
zonnebrandcrème die hier al 
staat. En omdat we veel buiten 
zullen ravotten, zijn makkelijke 
kleding en schoenen die nat 
mogen worden heel fijn!

Zomervakantie, dus feest!
Veel ouders hebben hun 
vakantiedagen doorgegeven. 
Daardoor hebben we het rooster 
zo kunnen maken dat er groten-
deels bekende gezichten op de 
groep staan. Dank jullie wel.

Maar de zomer 
kan natuurlijk niet 
starten zonder Het 

Vosje Zomerfeest! 
Dit vindt plaats op:

✸  maandag 8 juli in de  
Linschotenstraat

✸  woensdag 10 juli op het 
Marsmanplein

✸  maandag 15 juli op Ramspol

Elk feest wordt gehouden 
van 15.30 - 17.30 uur. Voor de 
kinderen staat er een spring-
kussen op het plein. Wij zorgen 
voor hapjes en drankjes. Maar 
het is extra leuk als de kinde-

ren (en óók de ouders) komen 
in het thema ‘jungle’. We 
verheugen ons op alle Tarzans, 
Jane’s, apenpakken en rieten 
rokjes. Alles mag. Wij hebben 
er zin in, dat kunnen jullie je 
vast wel voorstellen.

Ik wens iedereen een heerlijke 
zomer!
Jacqueline

Voornaam Achternaam 
DIT EXEMPLAAR IS EXCLUSIEF VOOR:

ZOMER 2019

MarsmanpleinGroepsnaam

VossenStreken

De weersverwachting voor de komende 
maanden is: lekker warm en veel zon. 
Natuurlijk gaan we elke dag lekker naar 
buiten om te spelen. Heerlijk ravotten op één 
van de schaduwrijke plekjes.

Weersverwachting Het Vosje Marsmanplein
MA DI WO DO VR

Ook binnen zijn we goed op de warme zomer voorbereid. 
Per groepsruimte wordt de luchtkwaliteit continu gemeten. 
Indien nodig wordt verse lucht, vooraf gefilterd, automatisch 
vanuit buiten aangevoerd. Nieuw deze zomer is dat de lucht in de 
groepsruimte tevens gekoeld kan worden zodat de temperatuur en 
luchtvochtigheid ook op de warmste dagen aangenaam blijft.

Zon, Zomer

     Zin in!



MARSMANPLEINZOMER 2019

Spannend
Wat zijn we druk met onze thema’s!! Eerst de 
Zintuigen, dat was leuk!! We hebben ver-
schillende groenten geproefd zonder dat wij 
mochten kijken. En we hebben onze handjes 
overgetrokken, en mochten daar allemaal 
gekke materialen op plakken! Ook hebben wij 
een leuk nieuw spelletje. Allerlei speelgoed 
onder de theedoek, en dan pakt juffie iets 
weg en moeten wij raden wat... heel span-
nend! Nu zijn wij bezig met het thema Groei 
en Bloei. Wij weten al hoe een kikkervisje 
verandert in een echte kikker. Ook hebben we 
een bloempot van papier beplakt en daarin 
natte watjes en bonen gedaan. Die groeien 
erg goed en het ziet er allemaal heel gezellig 
uit! Ons volgende thema wordt Jungle, en 
daar gaan we hele spannende dingen doen. 
Durven jullie wel te komen kijken?
 
Wat zijn we blij met alle nieuwe toestellen op 
het plein, de kinderen vinden het fantastisch!
Trouwens, steeds meer kindjes plassen op 
de wc of het potje, er komen steeds meer 
stickerkaarten in onze badkamer. We zijn héél 
trots op jullie! 

WOESTE WATERVAL

Super druk de hele dag,
moeten we nu al naar huis?

Brothers & Sisters
Cool die Riffers!

Smullen
Elk jaar weer kijken we met de grootste peuters uit naar 
de Koningsspelen, en wat doet iedereen enthousiast mee!! Er waren alle-
maal leuke spelletjes zoals Kus de Koning en lopen over het Blotevoeten-
pad. Maar ook eierkoeken versieren (en opeten) en springen op het toffe 
springkussen. Iedereen is trots naar huis gegaan met een welverdiende 
medaille! Ons activiteitenthema Groei en Bloei hebben we net afgerond. 
Een paar weken geleden hebben wij aardbeienplantjes geplant. En raad 
eens.. na een tijdje zaten daar allemaal mooie, rode, heerlijke aardbeien 
aan. Die moesten natuurlijk ook geproefd worden! Dat was smullen!! Ook 
hebben we mooie nieuwe speeltoestellen op het plein! Hebben jullie ze 
al gezien? Een nieuw speelhuisje, een grote tractor en een buitenkeuken. 
Hierin kunnen de kinderen heerlijk hun fantasie en creativiteit kwijt. Zo 
zijn we al regelmatig met de tractor op vakantie geweest! En van de 
zomer komt er allemaal heerlijks uit die keuken, reken maar! 

RUSTIGE RIF
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Cadeautjes
Hallo allemaal, het was dit voorjaar weer een dolle boel in het Vossenbos! Wij 
hebben voor het thema Groei en Bloei niet alleen mooie knutselwerkjes en 
werkbladen op de groep gemaakt, we hebben ook op ons plein eigen aardbeien 
laten groeien. Toen die groot genoeg waren, hebben wij ze geproefd en ze wa-
ren heerlijk! In onze binnentuin hebben wij nieuwe speeltoestellen gekregen; 
een nieuw speelhuisje met een keuken en een tractor, wij vinden het allemaal 
super leuk! Toen kwamen Moederdag en Vaderdag en wij hebben onze uiterste 
best gedaan om iets moois te maken. En dat is gelukt, want al onze papa’s en 
mama’s waren blij verrast. Met het mooie weer dat eraan komt, gaan wij straks 
natuurlijk heel veel buiten spelen. Tegelijk is ons leuke nieuwe thema Jungle 
gestart en gaan onze Tarzans en Jane’s jullie binnenkort verrassen met nieuwe 
creatieve kunstwerkjes.

Medailles
Wat een vol voorjaar hebben we gehad. Tijdens onze supergezellige 
Koningspelen hebben onze peuters vol enthousiasme met de activiteiten 
mee gedaan. Als beloning kregen ze een heuse medaille. Daarna was het 
tijd voor de Moederdag- en Vaderdag-cadeautjes. We hopen dat alle papa’s 
en mama’s er blij mee waren en dat ze thuis een mooi plekje hebben 
gekregen.  
Op onze groep was er een wisseling van de juffies, met Chiara en Donna 
is ons team weer compleet en de kinderen zijn helemaal aan de nieuwe 
leidsters gewend. Van het thema Groei en Bloei hebben we veel plezier 
gehad. De komende weken reizen we met de kleintjes af naar de Jungle 
en ontmoeten we allerlei dieren die hier leven. Van elk thema leren de 
kinderen heel veel. 
Wat een buien zijn er gevallen zeg, de laatste tijd. Dat betekende dat we 
ons veel binnen moesten vermaken. Maar nu lijkt de mooie zomertijd 
eraan te komen en kunnen we lekker buiten spelen. We zijn er klaar voor!

VOSSENBOS

REIZENDE ROTSEN

Kliederen
Hebben jullie wel gevoeld aan onze voelzakken? Wat een leuk thema was dat hè, die 
Zintuigen. Al die verschillende dingen voelen, was gek, én vreemd én leuk. Ook dat je met 
verf lekker kunt kliederen, vonden de kinderen leuk om te ervaren. Het is helemaal niet 
erg om een beetje vies te worden. Scheerschuim was toch wel ons favoriete spelmateriaal, 
lekker op tafel, met een beetje verf erdoor heen. Zodra het weer mooi was, hebben we ook 
heerlijk met de kinderen buiten kunnen spelen. Zelfs de allerkleinsten konden mee op het 
baby gedeelte. Op het plein hebben we nu een leuk speelhuisje en daar zijn de kinderen erg 
blij mee. Als het even kan, gaan we naar buiten zodat kinderen hierin kunnen spelen. 
Cindy is bij ons op de groep komen werken en Chiara is nu op de peutergroep, juf Yvet is 
zwanger en juf Josje heeft een zoontje gekregen. Wat een boel nieuws hè! 
Wij hopen verder op een zonnige gezellige zomer met veel waterpret. 

Hé,de familie 
Fintstone

Lust jij ook zo'n lekker 
Vossentuintomaatje?

 Dag 
Koningin
Majesteit
 Super 
Power
  Nina

LICHTE LUCHT
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Groeiers
Onze kinderen weten inmiddels heel goed wat 
‘zintuigen’ zijn. Ze hebben lekker met hun handjes 
gekliederd met scheerschuim, dat voelde gek! Het was 
ook mooi om te zien, met wat gekleurde verf erdoor. 
Ook hebben we geproefd van onze zelfgemaakte pizza’s, 
die waren lekker joh! In zes weken hebben de kinderen 
van alles leren voelen, horen, zien en proeven. Toen 
kwam het thema ‘groei en bloei’ waarvoor we mooie 
knutselwerkjes hebben gemaakt. We hebben niet alleen 
de plantjes maar ook de kinderen opgemeten, en dat 
ze hard groeien dat wisten we wel. Inmiddels is er een 
heel stel kinderen over naar de peutergroep. We gaan 
jullie missen! Gelukkig komen er weer nieuwe baby’s 
waaronder ook broertjes en zusjes, dat is gezellig! 
Stagiaire Noa heeft inmiddels afscheid genomen, succes 
met je vervolgopleiding! Op naar een heerlijke zomer!

Die bloemetjes, die vind 
ik zooooo mooi!!!

Altijd feest bij de Dansende Duinen!

Zaadjes planten
Ruiken, voelen, zien en proeven. Wat zijn 
zintuigen leuke dingen! We hebben ook 
meteen weer even geoefend met zelf eten. Zelf 
opscheppen en proeven. Soms is het ook leuk 
om even te voelen aan het eten. Daarna zijn we 
voor het thema ‘groei en bloei’ lekker op pad 
geweest met de bolderkar. 
Op naar het park want daar groeien mooie 
bloemen. Daarna hebben we meteen onze 
eigen plantjes gezaaid. Wat is aarde gek spul 
zeg! Snel de zaadjes erin en nu geven we de 
plantjes elke dag water zodat ze goed kunnen 
groeien in het zonnetje. Toch hebben we ook 
flinke regenbuien gehad en zelfs onweer! 
Geen probleem, dan halen we gewoon het 
buitenspeelgoed naar binnen. We kunnen bijna 
niet wachten tot we weer lekker buiten kunnen 
zwemmen! Onze groep lijkt inmiddels wel een 
echte jungle, want dat is ons nieuwe thema. 
Aan de lianen hangen al grappige aapjes 
en boven ons hoofd hangen zelfs luiaardjes! 
Welcome to the jungle! 

WOLLIGE WEIDE

DANSENDE 
DUINEN
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Het Vosje

Zomerfeest
✸  maandag 8 juli Linschotenstraat
✸  woensdag 10 juli Marsmanplein
✸  maandag 15 juli Ramspol

Zorg dat je erbij bent!

Jase wil juffie wat laten 
zien en zegt: “kom eens 

kijken met je ogen!”

Jula gaat met juf 
zwaaien. Juf vraagt of ze 
met de auto is of met de 

fiets. “Met de fiets” antwoord Jula. “Ik hoop niet dat ze 

er met mijn fiets vandoor is!”

Thom: “Mijn Bassie heet broertje. En mijn Lucy heet 

zusje”.

Roos: “Als de zon schijnt, betekent het dat het warm is”.

Jasmine vertelt: “Ik ben naar Zandvoort geweest en 

daar ligt heel veel zand”.

Lucie zegt tegen Suzanne dat ze in Juli 4 wordt. 
Wanneer ze op school zit, krijgt ze ook een broertje of 
zusje. “En weet je hoe groot hij nu is?” vraagt Lucie. “Zo 

groot als een worteltje”.

Mees zegt “Hé, die auto heeft winterbanden. Dat zijn 

dan toch lentebanden?”

Janneke vraagt aan Fiorella:  “Heb je nog steeds spijkers 

op je tanden?”  Ze doelt op Fiorella’s beugel.

We zitten aan tafel fruit te eten. Er zit een “vies” stukje 
op de appel van Janneke. Ze laat het aan Nyon zien en 
zegt “hij moet even in de vaatwasser. “

“Wat gaan we eten, vraagt Sarah. “Ik weet het niet”, 
zegt Carola. “Ik wel”, zegt Elena. “Wat dan”,  vraagt 
Carola? “Warm”,  zegt Elena.

Sjoerd vraagt aan de leidster van de groep ernaast: “Hoe 

heet jij?” “Ik heet Chantal, Sjoerd”.  “hoi Sambal” zegt 
Sjoerd. 

Dion: “Wij hebben lekker paarse kool gegeten!” 

Youssef zegt tegen Lucille: “je hebt allemaal stipjes” 
(sproeten). Lucille vraagt aan Youssef: “Hoe kan dat 

nou? Hebben jullie dat gedaan?” Youssef antwoordt: 
“nee, je eet teveel koekjes”.

Karam, Liam, Fabrizio en Niels zijn buiten flink aan 
het rennen en geluiden aan het maken. Suzanne 
vraagt wat ze aan het doen zijn. Karam komt rennend 
voorbij en zegt “ik ben een draak”. Daarna volgt Liam 
en schreeuwt ook dat hij een draak is. Fabrizio vliegt 
voorbij en zegt dat hij een vuurspuwende draak is. 
Daarna rent Niels voorbij en Suzanne vraagt “Niels, 

ben jij ook een draak?” Daarop stopt Niels met rennen, 
haalt z’n schouders op en zegt “nee, natuurlijk niet, ik 

ben gewoon Niels!”

Sjoerd speelt met de blokken en vraagt aan Lucille: “Kan 

jij een witte haai maken voor mij?”  
Lucille antwoordt: “Dat kan ik niet hoor met die 

blokjes”. Sjoerd: “pfff dat is ook stom!”

Het warm eten wordt op tafel gezet waarbij Morris roept 
“Mmmm lekker prakkie!”

“Jessica, wat wil jij later worden als je groot bent”, 
vraagt Noah. Waarop Jessica zegt “dat ben ik al 

geworden, juffie voor kleine kindjes toch?” Noah: ja 
maar jij moet dit aan mij vragen hoor!”

“Jaivy, neem je nog een hapje van je eten?” Jaivy 
antwoordt: “één, twee drie, ik denk het nie.”

Matilda: “ik was naar de kermis en toen 

had ik een spinnensuiker”. 



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

E-learning Eerste hulp
Wil je – als ouders of grootouders - meer weten over Eerste 
Hulp aan Kinderen? Zet nu de eerste stap met de gratis 

e-learning Eerste Hulp aan 
Kinderen. Bestemd voor iedereen 
in Nederland, zonder enige kosten 
of verplichtingen. Vraag naar de 
speciale flyer bij Het Vosje en schrijf 
je in op eerstehulpkinderen.nl. Op 
smartphone, iPad of PC kan de online 
lesstof worden gevolgd, daarbij 
leer je wat te doen bij ongelukjes, 
tekenbeten en kinderziekten. Een 
aanrader!  

Op vakantie met je peuter
De meesten van ons gaan tijdens de zomer op vakantie. 
Soms dichtbij naar bos of strand. Maar soms ook ver weg, 
met de auto of het vliegtuig. Gelukkig zijn er allerlei leuke 
spelletjes en boekjes voor onderweg. Op internet zijn er 
leuke kleurplaten te vinden om te kleuren, te knippen en 
te knutselen. Een prima alternatief zijn lege wc-rollen of 
eierdoosjes. Van een leeg flesje en wat rijstkorrels valt een leuk 
muziekinstrument te maken. Hiermee zijn kleintjes best een 
tijdje zoet. 
En het kan niet genoeg gezegd worden: smeer je kindje vaak in 

met een stevige zonnecrème, en zorg altijd voor extra petjes, 
schoentjes en voldoende drinken. Kleine kindjes moeten in de 
warme zon extra goed beschermd worden. 

Het Vosje thema’s 
Elke zes weken hebben we bij Het Vosje een nieuw 
activiteitenthema. En we hebben al de leukste thema’s 
voorbij zien komen de laatste jaren. Hiermee ontdekken 
de kinderen iets heel nieuws, leren ze knutselen, spelen en 
zingen en wordt er natuurlijk veel over voorgelezen. Het is 
goed voor hun ontwikkeling en het stimuleert de fantasie. 
Zo hebben ze dit voorjaar beetje bij beetje hun zintuigen 
leren kennen, ontdekten ze met ‘Groei en Bloei’ hoe een 
zaadje met een beetje water uitgroeit tot een plantje. En het 
allerbelangrijkste: dat je die leuke rode bolletjes en oranje 
worteltjes van die plant ook kunt opeten. En ze smaken. 

Diploma’s
Rowena, Donna, Chantal en Esmay zijn geslaagd voor hun 
PW3 diploma en komen nu ons leidsterteam versterken. Van 
harte gefeliciteerd en veel werkplezier bij Het Vosje. 
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©® KINDERDAGVERBLIJF HET VOSJE
Marsmanplein 212 - 2025 DV Haarlem Noord
Telefoon: 023 - 546 55 50 

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


