
Het laatste nieuws van de Ramspol  groepen  

Lieve ouders en kinderen, 
Als ik dit voorwoord schrijf, ligt er een lekker pak sneeuw bij Het Vosje. 
De kinderen zijn op het plein de leidsters aan het bekogelen en ik ruik het 
lekkere warme eten dat bijna uit de oven komt… het is een winterse dag om 
van te genieten!

Samen 
met onze 

leidsters kijk ik terug op een 
goed jaar. Een jaar waarin 
hard is gewerkt bij Het Vosje. 
Onze leidsters hebben er weer 
alles aan gedaan om van 
iedere dag een klein feestje te 
maken voor de kinderen. De 
stralende snoetjes die ik zie als 

de kinderen ’s ochtends komen 
én als ze aan het eind van de 
middag weer naar huis gaan…  
ook dat is genieten.  

We hebben bijzonder leuke 
thema`s gehad! We vlogen door 
de ruimte, doken in de oceanen, 
onthaalden Opa en Oma en 
zochten kriebelbeestjes in het 
bos… Het zijn onderwerpen 
die de fantasie prikkelen van 
de kleintjes en ze leren er 
spelenderwijs veel van. Het 
is heerlijk om de kinderen 
enthousiast, trots en blij bezig 
te zien. 

Ook doen peuters soms 
geweldige uitspraken. Jullie 
lezen ze in de Prietpraat. 
Ongetwijfeld vertellen de 
kinderen thuis ook leuke dingen 
over Het Vosje. Zo zijn kinderen 
helemaal verbaasd als ze horen 

dat leidsters gewoon een huis 
hebben (ze wonen toch op 
Het Vosje?). En denken dat een 
leidster geen werk heeft (maar 
voor jou zorgen is toch werk?) 
Dus ouders… laat eens wat 
leuke uitspraken horen, we 
plaatsen ze met plezier in de 
volgende Vossenstreken! 

Na een supergezellige 
Sinterklaas zijn deze week de 
Kerstlunches, Kerstdiners en de 
Kerstborrels. Voor mij altijd een 
hoogtepunt van het jaar! Ik ben 
zó benieuwd naar alle mooie 
jurken en pakjes!

Namens de leidsters wens ik 
iedereen heerlijke Kerstdagen 
en een prachtig 2018! 

Jacqueline
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Wintereditie 2017

Genieten van december
VossenStreken

Lieve ouders,
hartelijk dank voor jullie vertrouwen het afgelopen jaar. 
We hebben genoten met én van de kinderen. 
Na onze kleine winterslaap, vrijdag 22 december 16.00 u 
sluiten we de deuren, gaan we dinsdag 2 januari op Het 
Vosje weer met een nieuw bruisend jaar beginnen. 



Herfstkriebels
Wanneer in de herfst alles uit de bomen valt, ja, dan moeten we 
natuurlijk – als echte onderzoekers - eens gaan kijken wat dat 
allemaal is. In de vertelkast zagen we allemaal kriebelbeestjes, 
spinnenwebjes maar ook veel blaadjes en paddenstoelen! 
We hebben zelf echte spinnen geknutseld! Gek hè, we vonden ze 
niet eens eng. We hadden onze handjes zwart geverfd en op pa-
pier gedrukt. Toen nog wat oogjes en een draadje erbij, en klaar 
was de knutsel. Goed hè. 

Binnen & Buiten
Omdat we door het natte herfstweer niet zo vaak buiten konden 
spelen, hebben we het binnen supergezellig gemaakt. Zo was er 
vaak een echte hindernisbaan, of bakten we de lekkerste pan-
nenkoeken. Ook hebben we echte koekjes gebakken! Jammie wat 
waren die lekker! 

Konden we wel naar buiten dan gingen we lekker rennen en 
fietsen. Maar we hebben ook blaadjes geraapt en verzameld in 
een hele grote doek. Die hielden we allemaal vast en als we dan 
gingen wapperen, vlogen alle blaadjes als sneeuw door de lucht. 

Kinderdagverblijf

Vliegende Visen
TIJD VLIEGT BIJ DE

We blijven het herhalen, oh oh wat gaat de tijd toch 
snel. We hebben alweer afscheid genomen van de groot-
ste peuters die naar de basisschool zijn. Gelukkig zijn er 
ook weer nieuwe kindjes gekomen op de peutergroep, 
en wat gaat het goed met ze! 



Kinderdagverblijf

FEESTJES BIJ DE

Hoera… cadeautjes
Sinterklaas is nu weer naar Spanje, maar wij genieten elke dag 
van de mooie cadeaus die hij heeft gebracht! We kunnen nu als 
echte Bob de Bouwer met grote blokken gaan bouwen. Of als 
Max Verstappen racen op het nieuwe autokleed! En in de keuken 
kunnen we als echte koks koken met mooie nieuwe pannen en 
groenten! Voor op tafel hebben we hele leuke zoef zoef dieren 
gekregen en moeilijke en uitdagende puzzels voor de oudere 
kinderen! 

Weten jullie waarom we dat allemaal gekregen hebben? Natuur-
lijk omdat we hééél lief zijn geweest dit jaar. Maar ook omdat 
de Gluurpiet ons zo goed de Pietengym zag doen en lekkere 
pepernoten zag bakken. Sint vond dat we die pakjes dik verdiend 
hadden!

Juffie nieuws
We hebben bij de Vliegende Vissen 2 nieuwe leidsters: Nyon en 
Joyce! Ze hebben het hier al helemaal naar hun zin en wij vinden 
ze erg lief! 
Debora krijgt misschien wel een Kerstkindje, we zijn benieuwd. 
Cynthia moet nog even de feestdagen door met een dikke buik, 

zij is begin januari uitgerekend en dan krijgt Alissa een lief 
klein zusje. We wensen hen allemaal heel veel succes en 

geluk toe. 

Kerstdiner
Komende week gaan we de groep helemaal mooi maken 

voor het Kerstdiner van de peuters (> 2 jr) en de Kerst-
borrel voor de ouders. De kerstboom staat te schitteren 
met al die mooie lichtjes en ballen. We genieten er nu 

al van. 
Lieve ouders en kinderen, we wensen jullie een 
hele fijne Kerst en vast een gelukkig Nieuwjaar.  

Molllige Muizen

Sinterklaas, wat een feest! 
Voor de komst van Sinterklaas hebben wij bij Het Vosje een 
mooie pietenmuts gemaakt met een zwaaiend handje van 
vingerverf. En wij hadden niet één Sint maar wel een hele-
boel… Die leken erg op onze eigen kinderen, vond je niet? 
Ze hadden een zelf gekleurde en beplakte mijter op en 
een baard van watten. Dat was me wat!! Voordat die op 
de kinnetjes kwamen, zaten de watjes eerst overal. 

Natuurlijk deden ook de jongste baby’s mee en maakten 
met hun handjes een afdruk. Heel mooi!  We hebben 
nog veel meer gedaan met vingerverf en met stickertjes. 
We hebben heel veel plezier gehad. Ook met alle liedjes en 
verhaaltjes, over Dikkie Dik en Bobbi en Sinterklaas. 

Maar het allerleukst? Dat waren de cadeautjes die we 
kregen van de Pietjes. Elke dag wel een paar, zoals nieuwe 
dierenpuzzels, boekjes waarmee we kleuren leren, een rij-
dende slak, een kubus met kralen, een blokkentrein en een 
treinbaan. Is het niet fantastisch? 



Ieeeh! Wat kriebelt daar nou? 
Kriebelt daar een spinnetje of een rups? Wat hebben wij leuke 
kriebelbeestjes geknutseld. Met hun vingertjes maakten de oud-
ste baby’s stipjes op een lieveheersbeestje en was het natuurlijk 
superleuk om met vingertjes te kliederen in en met de verf! De 
jongste baby’s maakten met hun voetjes Bzzzz een Bij! Het voetje 
was het lijfje en de leidsters tekenden de vleugeltjes en pootjes 
erbij.

Wat genieten 
we van Rupsje 

Nooitgenoeg met al z’n 
vrolijke kleurtjes. Het 

fruit dat hij eet, eten wij 
ook bij Het Vosje. Ook het 

tellen oefenen we vaak. 
Weet je dat sommigen al 

tot 5 kunnen tellen?! De vlinder 
aan het eind van het boekje vinden 

wij het mooist! Hierbij  hebben we 
een mooie lampion gemaakt, van 
witte bordjes. Eerst schilderden we 
een appel en daarop plakten we 
ons eigen Rupsje Nooitgenoeg. Wij 

waren helemaal trots! 

Sint Maarten 
Dat was heel gezellig met de lichtjes, alleen vonden we de liedjes 
nog wel een beetje moeilijk. Gelukkig hebben de papa’s en ma-
ma’s goed meegezongen op 11 november. En zo hebben wij toch 
flink veel snoepjes verdiend. 

 Kijk mijn lichtje, kijk mijn lichtje 

 Zelf gemaakt, zelf gemaakt 

 En vanavond mag ik, en vanavond mag ik

 Laat op straat, laat op straat

Tot ziens & Hallo 
Bij de Mollige Muizen hebben we Debora uitgezwaaid (dank voor 
alle leuke cadeautjes) en Joyce verwelkomd. Joyce komt uit IJmui-
den en kent Het Vosje al van haar stage op het Marsmanplein. Zij 
blijft nu op de Ramspol tot 
Debora haar baby krijgt en in 
Maart weer terug komt. 

Kerstborrel
Voor Kerst maken we met 
mooie knutsels de groep 
heel gezellig. Vlak voor de 
echte Kerst hebben wij onze 
kerstborrel en we hopen 
alle ouders daar te zien! Wij 
wensen iedereen alvast fijne 
feestdagen en een gelukkig 
2018! 

Molllige Muizen

 Bijtje zoemt de kamer rond

 Oh kijk! Nu zit hij op de grond

 Maar ik hoor hem alweer zoemen 

 O, daar zit hij op de bloemen

 Hé, waar blijft hij nu zo gauw?

 Ja hoor! Op die neus van jou!



Sarah duwt haar buik 
naar voren en zegt: “Ik 
ga even uitbuiken.”

Julius: “Juf ik krijg mijn jas niet uit, hij zit vast 
door de wind.”

Sabine vraagt aan Jim of hij in zijn luier heeft 
gepoept. “Nee” zegt Jim, “ik heb alleen een 
knetter gedaan.” 

Vajen: “In mijn buik zit poep van het eten.“

Milou: “het regent heel hard, het lijkt wel een 
wasstraat!”

Julia: “Kijk juf, het regent niet maar het vlokt!” 

Op het bord ligt wat sap van de groentesnack. 
Janneke pakt een tomaatje haalt hem door het 
sap en zegt “even dippen” en eet hem lekker op. 

Katya: “Jij bent een Monkey Aap!” 

Sarah: “Kijk juf, ik heb een nieuwe muts.” Sabine 
zegt: “wat een mooie muts, die wil ik ook.” 
“Nee” zegt Sarah, “daar moet je echt groot voor 
zijn!”

Evi ziet haar broertje door het raam.  “Kijk 
Stein, dit is een raam daar kun je op kloppen.”

Mare ziet een sopje in wasbak. “Kijk Soppie 
Zeepie!”

Katya: “Als je geen sjaal om hebt wordt je keel 
ziek!”

Evi: “Mijn broertje is een jongens 
broertje.”

Juf Lisanne komt op de groep en juf 
Jenny vraagt aan Fosse “hoe heet 
deze juf ”? Waarop Fosse zegt “juf 
lasagne”.

Fosse zegt tegen juf Jenny “als je 
drinkt is het plas! Als je eet is het 
poep!”
 
Bodhi bijt in een stuk 
komkommer in de vorm van 
een maan en zegt “kijk een 
maan!” Op dat moment 
pakt Ilhan een wortel 
van het bord en zegt 
“kijk een zon!”

Prietpraat

De Kunst van Kinderopvang

    Alle medewerkers van 
Kinderdagverblijf Het Vosje   
  wensen u fijne feestdagen 
      en een gezond 2018!
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Kinderdagverblijf

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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68, 92, 104, 116, grot
Onze kindjes groeien als kool bij Het Vosje. En ze bewegen 
ook volop, binnen en buiten. Soms worden ze dan een 
beetje nat. Vandaar dat we altijd blij zijn met voldoende 
reservekleding in de tassen. 
Lieve ouders, kijken jullie regelmatig of die reservekleding nog 
past? En of die past bij het seizoen? We gaan ook nu zo vaak 
mogelijk met de kinderen naar buiten om een 
frisse neus te halen, dus dan is het heerlijk om 
lekker warme truien, broeken en sokken te 
dragen.

Voor onze Vossenkinderen 
heeft de Chef weer een mooi 
wintermenu samengesteld, met 
een variatie aan gerechten en 
veel gezonde groentes. 
Zo leren de kinderen van jongs af aan verschillende smaken 
kennen. Ze vinden het heerlijk met als grote favoriet: pasta!!
Tussen de middag kunnen alle kinderen vanaf 1 jaar warm 
eten bij Het Vosje óf ze krijgen een lekkere broodmaaltijd. Elke 
ouder heeft die keuze voor zijn kind. Heb je daarover vragen, 
stel ze gerust aan Jacqueline!

Taalontwikeling
Een verhaaltje voor het slapen 
gaan of voorlezen. Vanaf dat ze 
baby zijn is dat heel belangrijk. 
Het helpt kleintjes bij hun 
taalontwikkeling en begrip. 
Ook bevordert het hun fantasie 
en creativiteit. Er zijn weer leuke 
nieuwe winterboekjes verschenen. 
Die vind je ook bij de bieb!

Winterpret
De eerste sneeuw is al gevallen. 
Hopelijk volgt er nog veel meer 
deze winter. 
Je kunt er heerlijk op uit in 
de regio Haarlem, want de 
kinderboerderijen zijn altijd open 
(niet altijd in de weekends), zoals Het Molentje (Heemstede),  
de Schoterhoeve (Noord)  en de kleinste dierentuin van 
Nederland: Artisklas. Ook de Stadskweektuin en Floragaarde 
zijn open en gratis toegankelijk. 

Niets is leuker dan dat je kindje zelf versierselen maakt voor 
de kerstboom. En dat kunnen zelfs de allerkleinsten al. Knip 
cirkeltjes en sterretjes uit wit karton (of haal afbeeldingen van 
internet) en perforeer daar een gaatje in. Laat je kind daarop 
lekker kleuren, verven en misschien zelfs wel propjes, watjes 
en glittertjes plakken. Wat zal je kindje trots zijn!

Is het in de kerstvakantie wat druilerig weer? Ga dan lekker 
samen knutselen. Haal wat kindertekeningetjes van internet 
en print ze op iets dikker papier. Ga dan aan de slag met 
krijtjes, potloodjes en kurkjes. Zo maak je bijvoorbeeld een 
prachtige sneeuwpop, sneeuwvlokjes voor op het raam of een 
Nijntje of kabouter voor op de vensterbank. 

    Alle medewerkers van 
Kinderdagverblijf Het Vosje   
  wensen u fijne feestdagen 
      en een gezond 2018!

Wintervitamientjes


