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De Kunst van Kinderopvang

VossenStreken

De kinderen speelden heerlijk 
buiten, we hebben zelfs 
regelmatig gepicknickt en in 
de badjes gespeeld, want het 
leek wel zomer. Alle speel-
terreinen van Het Vosje zijn 
er helemaal klaar voor. In de 
Linschotenstraat is de tuin 
zelfs compleet vernieuwd en 
heeft een mooi beschut ba-
bygedeelte gekregen waar de 
allerkleinsten veilig kunnen 
rollen en kruipen. 

Uit al onze groepen horen we 
hetzelfde geluid: wat ont-
wikkelen onze kinderen zich 
toch snel! De baby’s groeien 

als kool en gaan binnen hun 
veilige omgeving op ontdek-
kingstocht. De dreumesen 
worden steeds zelfstandiger 
en verhuizen naar de peu-
tergroepen waar een nieuwe 
fase voor ze aanbreekt. En 
helaas nemen we straks weer 
afscheid van onze oudste peu-
ters, 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 we-
reld om zich heen. Daarvoor 
hebben we erg leuke thema’s 
gehad, zoals het Circus en de 
Boerderij. Daarover zingen en 
lezen we, maken we prach-
tige 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 an-
der land. We ontdekken wie 

daar wonen, welke dieren, 
en vooral ook wat er wordt 
gegeten. 
We verheu-
gen ons al 
op allemaal lekkere hapjes, 
want binnen dit thema 
valt ook ons gezel-
lige Zomerfeest, 
waarmee we 
deze zomer 
inluiden. Zijn 
jullie erbij?  

Groetjes, 
Jacqueline

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!

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?

Hallo Zomer!

JULI

16:30 - 18:30 u

19
donderdag

Het Vosje Zomerfeest

Zomerfeest bij Het Vosje
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Mollige Muizen

Vliegende Vissen

KUNSTENAARS

ZANGERS

Er was een stoer 
leeuwenparcours en de 
kinderen konden een clown 
een rode neus geven. Want 
ja zonder rode neus is het 
natuurlijk geen clown! De 
hele middag hebben we 
spelletjes gedaan en kregen 
een mooie medaille na 
afloop. Het circus was een 

heerlijk thema waarop we 
volop konden knutselen 
en vooral bewegen, zoals 
koprollen als volleerde 
acrobaatjes over ons 
acrobatenparcours. 
In mei hebben de kinderen 
enorm hun best gedaan om 
een supermooi Moederdag 
cadeau te maken en we 

hopen dat alle mamma’s er 
heel blij mee zijn! En papa’s, 
wat vonden jullie van de 
verrassing op Vaderdag? De 
kinderen zijn altijd zo blij en 
trots op wat ze maken.

Wat hebben we al kunnen 
genieten van al het mooie 
weer! Zoveel als kon, 

Daarnaast hebben we veel 
liedjes gezongen over 
clowntjes en kwam er van 
alles voorbij wat met circus 
te maken heeft. De kinderen 
vonden het superinteressant 
en hebben er veel van 
opgestoken. 

Al snel daarna was het tijd 
voor Moederdag. Onze baby’s 
hebben hun mama verrast 
met een mooi versierde 
theepot. Voor de kleintjes 
is het heel goed voor hun 
ontwikkeling om andere 

materialen te voelen, zoals 
vingerverf. Maar als ze daar 
voor het eerst mee werken, 
is die glibberige verf tussen 
hun vingertjes best een gek 
gevoel. Het is een leuke 
uitdaging voor de kinderen 
en juffies om daar iets moois 
mee te maken. 

En wat zijn we blij met dit 
heerlijke voorjaar. Er komen 
af en toe enorme buien 
voorbij, maar vaak is het zó 
lekker warm dat we heerlijk 
kunnen spelen in de badjes. 
Dat is echt genieten voor 
de kinderen. Zelfs voor de 
kleinste baby’s hebben we 
een badje waar ze heerlijk 
in kunnen spetteren. Zelf 
houden de leidsters het 
dan ook niet droog! 

We hopen op nog véél 
meer zonnige zomerpret! 

Wat een gezellige boel was het bij ons op de groep hè?! Allereerst waren we natuurlijk 

heel erg druk met ons Circus, waarbij al onze kindjes zijn omgetoverd tot kleine 

Bumba’s. De dreumesen van onze groep herkenden de muts meteen en begonnen 

soms spontaan het liedje van het programma te zingen. 

Er zijn alweer drie maanden voorbij, dus het is tijd om in de Vossenstreken te vertellen 

wat we allemaal beleefd hebben op de Vliegende Vissen. Nou, ga er maar eens goed voor 

zitten! Na onze gezellige Paas High Tea hadden we in april de Koningsspelen. Dat was 

één groot feest, waarmee we gelijk ons thema Circus afsloten. En die dag leek Het Vosje 

Ramspol wel op een echt circus. 
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Het begin van de zomer is ook 

een mooi moment om even de 

reservekleding te checken. Is 

er nog voldoende, in de juiste 

maat? En de winterkleding mag 

wel worden vervangen door 

zomerkleding!
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waren we buiten te vinden. 
Lekker spelen met de 
watertafel of overgooien met 
waterballonnen! Omdat we 
daar zo van genieten, hopen 
we dat het de hele zomer zo 
mooi blijft. 
Lieve ouders, smeren jullie 
de kinderen in de ochtend 
al goed in met zonnecrème 
zodat we meteen naar buiten 
kunnen? Ook willen wij vaak 
het zwembadje opzetten 
dus een zwembroekje en 
handdoek mogen altijd mee 
in de tas!  

Inmiddels zijn we druk 
bezig met het thema 
boerderijdieren! Jullie hebben 
vast wel gemerkt dat de 
kinderen er al heel veel van 
weten. Ze zingen uit volle 
borst mee met het liedje Old 

macdonalds ! Hihahihaahoo! 
En ze weten al heel veel 
dieren op te noemen die 
op de boerderij te vinden 
zijn! Voor ons volgende 
thema gaan we op reis, en 
waar naar toe dat is nog 
even een verrassing. Dus wij 
gaan fijn de hele zomer door 
met mooie knutsels, buiten 
spelen, liedjes zingen, dansen 
en swingen en vooral heel 
veel plezier maken!

Een fijne zomer 

allemaal!

Groetjes van 

de Vliegende Vissen 

en de Mollige Muizen!



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?

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

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. 

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

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

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?”

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!”

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

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

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”.

Prietpraat“       ”

“Juf Shirley, jùùùhùf, pas op, achter je, een gevaarlijke piraat!!!”
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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. 

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.

●  Land 1 is van 2 juli t/m 20 juli (in de periode  
van het Zomerfeest)

●  Land 2 is van 23 juli t/m 10 augustus
●  Land 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?

Kinderdagverblijf

De Kunst van Kinderopvang

“Camera klaar, geluid klaar, en... 
aktie!”

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.

RAMSPOLZOMER 2018 Kinderdagverblijf

AVG: wat doet KDV Het 
Vosje ermee?  
Eind Mei trad de nieuwe wet Algemene Verorde-
ning 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 groe-
pen, 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. 


