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Hallo Zomer!
Op dit moment is het heerlijk warm weer maar valt de regen in bakken naar

beneden. Even later is het zonnetje weer terug en kunnen we weer naar buiten. Onze
kinderen vinden het maar wat spannend. Wat hebben we al van dit voorjaar genoten
bij Het Vosje!
De kinderen speelden heerlijk
buiten, we hebben zelfs
regelmatig gepicknickt en in
de badjes gespeeld, want het
leek wel zomer. Alle speelterreinen van Het Vosje zijn
er helemaal klaar voor. In de
Linschotenstraat is de tuin
zelfs compleet vernieuwd en
heeft een mooi beschut babygedeelte gekregen waar de
allerkleinsten veilig kunnen
rollen en kruipen.
Uit al onze groepen horen
we hetzelfde geluid: wat
ontwikkelen onze kinderen zich toch snel!

De baby’s groeien als kool en
gaan binnen hun veilige omgeving op ontdekkingstocht.
De dreumesen worden steeds
zelfstandiger en verhuizen
naar de peutergroepen waar
een nieuwe fase voor ze aanbreekt. En helaas nemen we
straks weer afscheid van onze
oudste peuters, zij gaan als
kleuters naar de grote school.
Veel plezier daar; wat hebben
we het fijn gehad met jullie !!!
De kinderen genieten van
alles wat ze bij Het Vosje
beleven. Al spelende leren ze

zichzelf kennen en ook de wereld om zich heen. Daarvoor
hebben we erg leuke thema’s
gehad, zoals het Circus en de
Boerderij. Daarover zingen en
lezen we, maken we prachtige knutsels, gymmen we
en geven soms zelfs kleine
voorstellingen. Zo is elke dag
op Het Vosje een klein feestje.
Deze zomer gaan we met de
kinderen op avontuur naar
verschillende landen. Elke drie
weken bezoeken we een ander land. We ontdekken wie

daar wonen, welke dieren,
en vooral ook wat er wordt
gegeten.
We verheugen ons al
op allemaal lekkere hapjes,
want binnen dit thema
valt ook ons gezellige Zomerfeest,
waarmee we
deze zomer
inluiden. Zijn
jullie erbij?
Groetjes,
Jacqueline
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Zomerfeest bij Het Vosje
Natuurlijk hebben we ook in 2018 een Zomerfeest voor de kinderen en
de ouders. Zet het vast in de agenda en nemen jullie dan ook iets lekkers
mee? Misschien wel uit een van de landen die we als thema hebben,
of bijzondere hapjes uit het land waar ouders of grootouders vandaan
komen. Is dat geen goed idee?
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ARTIESTEN

Bosgroep
Dit voorjaar vielen we
van de ene activiteit in de
andere. Want er was altijd
wel iets te vieren en we
hadden thema’s voor leuke
werkjes.
Met Pasen knutselden de
kinderen mandjes voor de
lekkerste chocolade eitjes.
In het Circus(boekje) zagen
we dieren die allemaal
kunstjes deden. Die kunstjes
probeerden we natuurlijk
na te doen. Ook kleurden
we een circustent in en
beplakten we een olifant;
wat zijn we trots op onze
prachtige werkjes. Daarna
kwamen de Koningsspelen en
dat betekende koekhappen
en springen op het grote
kussen. Aan hun stralende
gezichtjes zag je hoe de
kinderen genoten. Omdat
het vaak heerlijk weer was,
zijn we dit voorjaar al veel
buiten geweest. Een favoriet

spelletje is ‘schipper mag ik
overvaren ja of nee’ en dan
bedenken hoe je dat doet.
Onze Boskindjes zijn ook al
echte koks: ze hebben zelf
bladerdeeghapjes gemaakt
en gezonde smoothies van
groente en fruit… Lekker!!!

GROEIERS

Sprookjes
Wij hebben nieuwe leidsters
én nieuwe kinderen op de
groep. Leuk hè!
Bij de Sprookjes houden we
heel erg van bewegen, we
klauteren op de beweegblokken, in de kruiptunnel, roetsjen van de glijbaan of dansen
op muziek. Supergoed voor de

motorische ontwikkeling.
Tijdens vaste momenten zingen wij altijd een liedje, zoals
‘Goedemorgen’, ‘Smakelijk
eten’ en ‘Dit is je gezicht’
en ‘Zo gaat de molen’. Van
Sesamstraat hebben we een
nieuwe serie boeken met hele
leuke verhaaltjes gekregen.

Voor het Circus hebben we
ons verkleed als clowns, circustenten geknutseld, suikerspinnen en clown-schoenen
gemaakt. Zó geweldig leuk
was het bij ons op de groep!
Zeg, onze kanjers oefenen nu
dagelijks op het potje. En dat
gaat al zó goed. We leren met

een spelletje om zelf onze
handjes te wassen. En echte
tafelmanieren hebben we ook
al, we drinken uit een open
beker en eten met bestek.
Wat zeggen jullie daarvan?!
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Jungle
Wat wij het liefste doen? Op
dit moment natuurlijk buitenspelen!! Lekker in de zandbak,
fietsen, bellenblazen, stoepkrijten, met water spelen én
in de badjes….
Ook zorgen we goed voor de
bloementjes, die geven we
samen met de juffies water.
Gezellig eten we buiten ons
snackje en kunnen we met
z’n allen picknicken. Met
het boek ‘Dikkie Dik en de
Smeerpoes’ leren we dat we
dat we onszelf goed moeten
insmeren en beschermen
tegen de zon.

clown kreeg een gestempelde
neus en als leeuwen liepen
we op kussentjes. We kregen
een mooie eremedaille toen
we naar huis gingen!
Nu zijn de Boerderijdieren
aan de beurt. We knutselen
een varken en een koe en we
maken ons eigen tuintje met
een vogelverschrikker. Ook
lezen we het boekje Plons en
zingen allemaal liedjes over
dieren. En papa’s, we zijn
Vaderdag niet vergeten hè!

Wat was Koningsdag gezellig hè! Met het luchtkussen,
koekhappen en blikgooien en
allemaal circus spelletjes. De

TOETERAARS

Winnie de Pooh
Komt dat zien, komt dat
zien, lieve ouders. Wat vonden jullie van onze prachtig
gestempelde Circusolifant
met echte slurf. Wat kon die
toeteren hè!
We hebben ook geoefend als
circus-acrobaat op verspreide
kussens. Dat was best lastig,
maar onze slimme kinderen
gebruikten ook af en toe hun
handjes. Goed hè!
Tijdens dit mooie voorjaar
konden we al volop in de
badjes, zwemluier aan en hup
daar gingen we. Er was zelfs
een waterval voor de bootjes.
Ook de zandbak was favoriet;

met het maken van mooie
torens en het zandscheppen
van bakje in bakje oefenen
we de fijne motoriek.
In onze nieuwe babytuin
genieten de allerkleinsten van
het warme weer, lekker met
een flesje en kijkend naar de
glinsterende blaadjes in de
bomen.
We lezen vaak voor uit
boekjes, zoals over het circus,
maar de kinderen bladeren
ook zelf in een boekje om
naar de plaatjes te kijken,
dit stimuleert hun cognitieve
ontwikkeling.

LINSCHOTENSTRAAT
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KUNSTENAARS

Nemo
Iedereen aan de kant want
Circus Nemo komt eraan!
Bij ons stond een echte
Circustent.
De kinderen konden niet
wachten om er in te spelen.
Natuurlijk hebben we volop
geknutseld: een kleine circustent geverfd en een clowntje
ingekleurd én een leeuw
beplakt met manen. Elk kind
op zijn eigen wijze. Heel
mooi en heel verschillend!
Tijdens de warme dagen
dit voorjaar speelden wij
zoveel mogelijk buiten,
lekker bellen blazen in de
zon. Soms konden we al
heerlijk buiten picknicken. Voor Pasen
hebben de kinderen
zelf een kuikentje
gemaakt met een
kwast en gele verf,
waarna er oogjes
en een snaveltje
op kwamen.
Dat was een
heel secuur
werkje hoor!
Ook hebben
wij met de
kindjes een

paasbroodje versierd met boter en hagelslag. Jammie. Hun
zelfgemaakte en ingekleurde
paasmandje mocht met de
kinderen mee naar huis, uiteraard gevuld met een paar
heerlijke paaseitjes.

ZANGERS

Reddertjes
In drie maanden tijd hebben de kinderen van alles
geleerd over het circus en
wat er daar gebeurt.
We lazen veel boekjes en
maakten samen een kijkdoos
waar de kindjes in konden
kijken. Dit vonden ze reuze
spannend. Met Koningsdag
hebben de kinderen ook
buiten op het plein Circusachtige Koningsspelen gedaan,
zoals op klosjes een parcours

lopen als tijgers, de neus van
de clown schminken en nog
veel meer. Bij de Reddertjes
wordt er altijd veel gelezen
en gezongen. Behalve over
het circus leerden de kinderen ook veel over de lente en
wat er dan allemaal groeit
en bloeit. We hadden ook erg
veel mooie dagen waarop
de kindjes lekker met water
konden spelen en spetteren.
De vakantietijd komt eraan en
ook ons nieuwe zomerthema, dus
behalve veel

buitenspelen gaan we volop
knutselen en plezier maken
over verre landen.
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Prietpraat

Juf Donna zegt dat zij even
naar de wc gaat, waarop Boaz
zegt: “oooh dan mag Donna
straks een sticker plakken!”

Jula en Maud komen
binnen en beginnen gelijk
met spelen. Jula stopt een
speelgoedje in haar mond,
waarop haar papa zegt “doe
dat maar niet Jula, dat is
niet zo fris”.
Daarop zegt Maud tegen Jula
“doe dat maar als papa weg
is”.

We vertellen Lexie dat
we haar erg gaan missen
wanneer ze naar het
Vossenbos gaat waarop Lexie
zegt: “maar we kunnen nog
bellen hoor.”
Fieke zit aan tafel en vertelt
dat papa een trouwring heeft
en dat hij daarom naar een
trouwfeest mocht.
Thom’s broertje Bas en zusje
Lucy zijn ziek thuis met de
waterpokken. Shanice checkt
dit bij Thom, waarop hij
antwoordt: “Ja, de baby’s
zijn stuk!”
Nout speelt voor het eerst
buiten op het nieuwe
buitenspeelplein dat betegeld
is met rode klinkers. “Wow,
dat zijn veel blokjes op de
grond!” zegt hij.

Quinn draagt een jurk. Jacq
vraagt of Quinn vandaag een
meisje is. Quinn antwoordt:
“Nee hoor, ik ben gewoon een
mens.”

Alle kindjes eten lekker aan
tafel. Juf Anne zegt “Mmm
lekker, dat lust ik ook wel!”
waarop Sophie zegt: “Je mag
van mij wel een hapje!”

Tijdens de lunch... Op
het menu staan gekookte
aardappelen, wortelen met
doperwten en vis. Olivier
heeft zijn bordje bijna leeg en
zegt: “Hmm, lekker. Mag ik
nog een beetje kip?”

Femke heeft een pony
geknipt in haar haren,
waarop ze zegt “juf Jenny ik
ben een ponny!”

Femke tegen Bodhi: “jongens
zijn hijen en meisjes zijn
zijen.”

We zeggen een versje op
tijdens het liedjes zingen
waarop Bodhi zegt:
“dat is een verhaalliedje.”

“Juf Shirley, jùùùhùf, pas op, achter je, een gevaarlijke piraat!!!”
Zachtjes sluipt piraat Dennis naar juf Shirley toe, met een
geladen waterpistool. Hij zal haar toch niet gaan natspuiten?
Het is wel super warm vandaag en dan mogen de kinderen
altijd buiten met water spelen. Maar de juf natspuiten? Dat

mag toch niet? Maar piraat Dennis doet het toch. Splashhh,
een dikke straal koud water, zo in haar nek. Shirley schrikt
zich een hoedje en wil de piraat pakken. Maar de boef is al
schaterlachend weggerend. Oei, hoe zou dit aflopen?
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“Camera klaar, geluid klaar, en...

aktie!”

FILMPLOEG OVER DE VLOER
Worden onze Vossenkinderen straks heuse filmsterren? Je
weet het maar nooit, maar dat zal nog wel even duren.
Wél was er een filmploeg bij Het Vosje om een clipje te maken
over onze dagopvang en de activiteiten op de verschillende
groepen. En dat willen we de kinderen zélf laten vertellen.
Het was een vrolijke en gezellige boel en de kinderen vonden
het heel erg leuk. Dit nieuwe filmpje wordt uiteindelijk op de
website van Het Vosje geplaatst.

AVG: wat doet KDV Het
Vosje ermee?

Eind Mei trad de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking.
De gegevens en privacy van onze kinderen en hun
ouders/verzorgers zijn bij Het Vosje natuurlijk net als
voorheen volledig beschermd. In het privacyreglement
op het-vosje.nl staat hoe we dat doen. Al hetgeen Het
Vosje beheert aan gegevens is van direct belang voor
de opvang, verzorging, begeleiding en ontwikkeling
van het kind en het onderhouden van contact met de
ouders/verzorgers, gedurende de tijd dat hun kind op
Het Vosje is. Gegevens worden niet gedeeld, slechts in
uitzonderlijke gevallen met deskundigen en dan altijd in
overleg met de ouders.
Foto’s (en filmshots) die worden gemaakt op de groepen, plaatsen we met regelmaat (in lage resolutie) op
onze sociale media en in onze Vossenstreken. Dit om
naar ouders en geïnteresseerden transparant te zijn en
een actueel kijkje te bieden in ons kinderdagverblijf.
Ouders geven hier altijd toestemming voor en kunnen
deze op elk moment herroepen. Ook kunnen zij te allen
tijde hun gegevens inzien en indien gewenst wijzigen.

Een écht Zomers thema

Nadat we van alles hebben geleerd over het Circus en de
Boerderijdieren gaan we deze zomer met de kinderen
uitbundig vakantie vieren.
Dit jaar gaan we met de groepen naar drie verschillende landen
op vakantie... en welke landen dat zijn, bepalen de groepen
zelf. Het thema duurt dan ook maar liefst 9 weken, zodat we
elke 3 weken naar een ander land reizen.
● L and 1 is van 2 juli t/m 20 juli (in de periode
van het Zomerfeest)
● L and 2 is van 23 juli t/m 10 augustus
● L and 3 is van 13 augustus t/m 31 augustus
We gaan van alles over de verschillende landen lezen en zien,
we gaan knutselen, zingen en natuurlijk ook lekkere hapjes
maken…. Wordt dat zo geen geweldige zomer?

Volg ons op Facebook

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.
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