
Het Vosje Linschotenstraat 
krijgt een mooi nieuw 
buitenterrein met 
apart babygedeelte en 
fijn kunstgras voor de 
allerkleinsten. Ook mogen 
de kinderen weer zaadjes 
planten voor de moestuin. 
Wie weet groeit alles zo 
goed dat we weer worteltjes, 

tomaatjes en aardbeitjes 
uit eigen tuin kunnen 

snoepen… 
De ooievaar heeft het 
maar druk. Het is niet 
alleen een komen en 
gaan van baby’s en 

peuters op onze groepen, 
ook bij onze leidsters is er 
een babyboom aan de gang. 
Oude vertrouwde gezichten 
keren soms terug en ook 
verwelkomen we nieuwe 
leidsters. Met ons hele team 
zorgen we ervoor dat jong en 
oud zich snel helemaal thuis 
voelt bij Het Vosje. 

Van kerstdiner tot Paashaas 
Wat hebben we weer veel 
beleefd met de kinderen! Er 
was Valentijn, er was vrolijk 
Carnaval en alle gezelligheid 
rond de Paashaas. Inmiddels 

hebben we het 
Sprookjesthema 
afgesloten en 
op dit moment, 
hooggeëerd publiek, 
is het thema: Circus. 
Sommige peuters zijn pas 
naar de Bibliotheek geweest. 
Altijd een leuk uitje. Ook 
bezoeken we af en toe 
een speeltuin in de buurt. 
Nu er lammetjes geboren 
zijn, willen we de kinderen 
eerdaags laten voelen hoe 
zacht hun wol is….

Koningsspelen
Op donderdag 26 april 
organiseren wij weer onze 
jaarlijkse Koningsspelen. 
Van 14.15 -16.15 is jullie 
kindje van harte welkom. 
Aanmelden graag via 
een reply op de mail vóór 
13 april. In verband met 
alle voorbereidingen is 
aanmelden na deze datum 
niet meer mogelijk. 

Let op: de Koningsspelen 
zijn voor de kinderen 
van Marsmanplein en 
Linschoten vanaf 3 jaar 
en voor de kinderen van de 
Ramspol vanaf 2 jaar!

In elk geval gaan we een 
vrolijk seizoen tegemoet. 
Ook onze chef heeft de 
voorjaarskriebels en 
een heerlijk lentemenu 
samengesteld. Het is iedere 
dag een feest om te zien hoe 
de kinderen genieten van de 
heerlijke maaltijden.  

Groetjes, Jacqueline
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De Kunst van Kinderopvang

Lieve kinderen en ouders,
We leven in een gek jaargetijde. Op sommige 
dagen krabben we het ijs van de ramen en even 
later zien we mensen buiten in hun T-shirt. Wij 
merken bij Het Vosje aan onze kinderen dat zij echt zin 
krijgen in mooi weer. Ze willen naar buiten, met elkaar 
spelen. Onze speelterreinen zijn er klaar voor. 

Ouderraad. Wie wil?
Wie heeft 4 avonden per jaar beschikbaar om samen met mij 
de kwaliteit bij Het Vosje te verbeteren en namens alle ouders 
bepaalde dingen te bespreken? 

Ik hoor het graag via jacqueline@het-vosje.nl.

Sinds 1 januari is er een nieuwe wet waarin ik ook graag 
ouders betrek om samen na te denken over pedagogische, 
veiligheids- en gezondheidsaspecten. Ook heeft ieder kind bij 
Het Vosje een mentor gekregen. Binnenkort ontvangen jullie 
een observatieverslagje. 

VossenStreken
Lentekriebels
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Vliegende Vissen
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En toen was het ineens 
alweer lente. Nu valt daar 
buiten nog niet veel van 
te merken maar soms zien 
we tussen het ijs en de 
regen een lekker zonnetje 
opduiken. 

In elk geval hebben we 
de groep heel gezellig 
versierd met paashaasjes en 
verheugen we ons op het 
voorjaar!

Sprookjes
Wat hebben we de afgelopen 
maanden allemaal veel 
leuks gedaan! We hadden 
het thema sprookjes, daar 
hebben we van genoten. 
Hiervoor werd een heel 
groot memory spel gemaakt 
met allemaal verschillende 
sprookjes! Ook moesten we 
gekleurde vierkantjes op 
de juiste plek plakken. Dat 
was heel erg moeilijk hoor. 

Als we alle vierkantjes goed 
hadden geplaatst, kwam er 
een mooi sprookjeskasteel te 
voorschijn!

We zijn ook een gezellig 
ochtendje naar de bieb 
geweest. Daar werd uit een 
leuk boekje voorgelezen en 
daarna gingen we zingen en 
dansen. Toen hebben we ook 
zelf leuke boekjes uitgekozen 
die we mee mochten nemen 
naar Het Vosje. Natuurlijk was 
daarbij ons favoriete sprookje 
Roodkapje en de grote boze 
wolf!

Feesten
Wat ook op de agenda 
stond, was onze jaarlijkse 
schuimparty! Wat was dit 
leuk! Eerst heel voorzichtig 
met onze handjes in het 
scheerschuim en al snel 
volgde ons hele lijf! Dat was 
glibberig glad maar wat 

hadden we een pret!
Van carnaval hebben we een 
heel groot feest gemaakt! 
In de ochtend lekker dansen 
en swingen en overal waren 
er grote ballonnen! In de 
middag gingen we koekjes 
versieren en die daarna lekker 
oppeuzelen! We werden 
ook nog mooi geschminkt 
en gingen daarna gewoon 
weer verder met dansen en 
gek doen, want dat hoort nu 
eenmaal bij carnaval!

We zijn nu bezig met het 
thema circus! En dat komt 
goed uit want we hebben 
hele grappige clowns op de 
Vliegende Vissen! We hebben 
ook al een echt acrobaten 
parcours afgelegd! 
En wat kunnen de kinderen 
dat al goed!
Met Pasen houden we 
weer een Paas high tea! In 
de ochtend lekkere hapjes 

maken en in de middag wordt 
dat smikkelen en gaan we 
paaseieren zoeken.

Babyboom
We zijn blij dat onze juffies 
Cynthia en Debora binnenkort 
weer terug komen van 
zwangerschapsverlof en 
ook verwelkomen we onze 
nieuwe collega Jessica, 
die per april bij ons op de 
groep komt! Dan kunnen we 
laten zien hoeveel lieve en 
enthousiaste kinderen we 
hebben op Het Vosje en hoe 
leuk het hier is!

Het thema circus wordt 
afgesloten met de 
Koningsspelen, voor alle 
kinderen vanaf 2 jaar! Een 
supergezellige middag met 
allemaal oranje spelletjes. 
Hier komt binnenkort meer 
informatie over en we hopen 
jullie allemaal te zien!
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Tjonge jonge, wat is het 
toch koud geweest de 
afgelopen weken. Maar we 
vonden het ontzettend leuk 
om onze speelplaats bedekt 
te zien onder een witte 
deken van sneeuw. 

Dan ziet de wereld buiten er 
helemaal anders uit.
Het leukst was het om de 
sneeuw en het ijs binnen 
achter het raam te zien, 
want toen wij buiten waren, 
werden onze handjes wel 
erg snel koud. Dat was 
wat minder leuk, dus hup 
snel naar binnen en weer 
opwarmen bij de kachel!

Ons wintermenu paste wel 
perfect bij het weer buiten 
want wat is er nou lekkerder 
in de winter dan een lekkere 
stoere stamppot?  We vonden 
het allemaal zo lekker, de 
borden gingen keer op keer 
helemaal op.

Meedoen
Ook de kleintjes hebben 
genoten van alle activiteiten 
deze afgelopen winter en 
soms keken we die stiekem 
een beetje af bij de Vliegende 
Vissen. Want we hebben flink 
meegedaan met Valentijn, 
met Carnaval en met het 
sprookjesthema. 

Nu de temperatuur wat 
zachter wordt, kunnen we 
weer vaker naar buiten. Daar 
worden we zo blij van. 
Waar we ook blij van worden, 
is Pasen. Overal op de 
groep hebben we gezellige 
paashazen en konijntjes. 
Hebben jullie onze lekkere 
paaskoekjes al geroken? 
Mmmmmm!!
Nu maken we een mooie 
knutsel voor bij het 
Paasontbijt, die hebben jullie 
vast gezien.

Daarna gaan we heerlijk 
genieten van het voorjaar en 
kunnen we er af en toe op 

uit in de bolderkar. Fijn dat 
Debora weer terug is van haar 
verlof. Haar zoontje Bas is ook 
bij ons op Het Vosje gekomen. 
We gaan er met alle baby’s en 
dreumesjes een leuke tijd van 
maken!
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Yarli en Daan spelen samen 
in de keuken. Daan vraagt: 
“Wil jij dopherten?”. “Nee” 
zegt Yarli, “ ik heb liever 
spinazie”. 

Maycen zegt “kijk ik heb een 
moedervlek, dat heeft mijn 
moeder gedaan!”

Isa: “Kim ben je boos?” Kim: 
“nee hoezo?” Isa: “je bent 
niet aan het lachen”.

Martina: “ik heb een boertje 
gelaten uit mijn billen”.
 
“Ik woon nu niet meer 
op het rustige rif” vertelt 
Florian, “ik woon nu op het 
vossenbos”.

Martina heeft gepoept op de 
wc. “Kijk juf, ik heb bolletjes 
gemaakt”.

Jan vraagt aan Lisa “wat eet 
jij?” Lisa zegt “een Minola”. 
Waar Jan op antwoordt ”je 
bent zelf een milona”.

Milou zegt: “ik heb pijn 
in mijn mond”, waarop 
Gigi zegt: “oh jee, dat 
is een blaasje”. Milou 
antwoordt: ”Oh ik heb 
blaasontsteking!”

Vera is de haren van Claudia 
mooi aan het maken buiten. 
Er komt een windvlaag en 
Vera zegt: ”Oh jee, je oor 
vloog zó voor je haren!”

We zingen het liedje “die 
grote bananen uit Afrika” 
waarop Nika zegt: ”nou, 
die groeien gewoon aan de 
boom hoor..”

Jan heeft droge lippen en 
vraagt aan Adinda: “mag 
ik nu Saveline voor mijn 
lippen?”.

Lucy vertelt dat ze thuis “een 
kerstboom met paaseieren” 
heeft.

De vader van Fem vraagt 
“Heb jij een cadeautje in je 
broek?” Carla vraagt daarop 
aan Fem “Zal ik je poepbroek 
verschonen”, waarop 
Fem zegt “nee, het is een 
cadeautje”.

Julian zegt “Hé Monique, 
Faber heeft allemaal 
bloedneus in zijn neus”.

Anita zegt tegen Sophie: 
“Wat heb jij een mooie rok! 
Die wil ik ook wel!” waarop 
Sophie zegt: “Maar dit is wel 
mijn maat, dus dan moet jij 
naar de winkel!”

Quinn vindt een paar watjes 
van het knutselen..... “Kijk ik 
heb Kippenveren gevonden!”

Sophie steekt 4 vingers 
op en zegt “Mama is 4 
geworden! En mag nu naar 
de basisschool”. 

Het is tijd voor het 
tussendoortje. Marcus vraagt 
of hij een koek-ei mag (= 
eierkoek).

Mace (Jungle) kijkt op de 
Sprookjesgroep en ziet dat 
alleen Mandy er nog is aan 
het eind van de dag. Mace 
vraagt: “Waar zijn alle 
baby’s nou?” Mandy zegt dat 
ze al zijn opgehaald door hun 
papa of mama. Mace loopt 
terug naar de Jungle en zegt: 
“Alle baby’s zijn op!”

Dirk (bijna 2) laat een boer. 
Mandy lacht en 
vraagt: “Zo Dirk, dat 
was een flinke boer. 
Weet je ook wat je 
dan kan zeggen?” 
Dirk antwoordt: 
“Dankjewel!”

Isa zegt dat haar vader Emiel 
heet. En hoe heet mama, 
vraagt Carla. “Moeder” zegt 
Isa.
 
“Ik ben een meisje en mama 
ook” zegt Janneke. En papa 
dan, vraagt Carola. “Papa is 
groot”.
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Denk om de kleintjes
bij halen en brengen!

Heb je meer dan één kind op Het Vosje? Denk dan met halen 
en brengen om de rust en veiligheid voor de allerkleinsten. Dus 
breng eerst de oudste peuter naar de groep en pas daarna de 
jongste. Bij het ophalen precies andersom: eerst de kleinsten 
ophalen en daarna de peuters. Ook basisschoolkinderen zijn 
welkom bij het halen en brengen van hun kleine broertje of 
zusje; mits zij zich rustig gedragen. Op deze manier worden de 
kleinsten niet onder de voet gelopen.  
Dank voor jullie medewerking!

De Koningsspelen
Ook op Het Vosje vieren we op alle vestigingen de verjaardag 
van onze koning met de Koningsspelen. Er zijn allemaal leuke 
spelletjes en natuurlijk weer een avontuurlijk springkussen. 
De Koningsspelen zijn voor kinderen vanaf 3 jaar (op Ramspol 
vanaf 2 jaar).  
Komt jouw kind ook? Meld het dan svp aan vóór 13 april!

BELANGRIJKE DATA

Op de volgende data is Het Vosje gesloten:

Koningsdag ...................................  vrijdag 27 april 

Hemelvaart  ..................................  donderdag 10 mei 

Dag na Hemelvaart   .....................  vrijdag 11 mei 

2e Pinksterdag ..............................  maandag 21 mei

Hoera! Het is lente!
De lente is een heerlijke tijd om er met de kleintjes op uit te 
gaan. Bij de kinderboerderijen zijn de eerste jonge dieren en 
lammetjes geboren (kijk waar op kinderboerderijen.nl). 
Ook vind je in de omgeving van Haarlem leuke speeltuinen, er 
zijn kleurmiddagen en zelfs peutertheater. Op kidsproof.nl kun 
je zien wat er zoal is voor de allerkleinsten.

Al vakantieplannen?
Weten jullie al waar je heen gaat met de zomervakantie 
en wanneer dat zal zijn? Wij vinden het 
fijn om dat zo snel mogelijk te weten in 
verband met het vakantierooster.

Kinderdagverblijf
©® KINDERDAGVERBLIJF HET VOSJE
Ramspol 2 - 2036 BA Haarlem Zuid
Telefoon: 023 - 546 55 50 
www.het-vosje.nl - info@het-vosje.nl
facebook.nl/KinderdagverblijfHetVosje
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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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