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Het laatste nieuws van Kinderdagverblijf Het Vosje

Herfstpret!
Lieve ouders en kinderen,
We genieten nog regelmatig
van het zonnetje en kunnen
bijna elke dag met de kinderen naar buiten.
Ook als het soms een beetje
miezert, jassen aan en lekker
een frisse neus halen! Maar
de herfst komt er echt aan, de
bomen verkleuren, de blaadjes
vallen en de kastanjes liggen
voor het oprapen. We gaan
ervan genieten!
Ons huidige activiteitenthema
- Huisdieren - staat garant voor
een hoop pret op de groepen.
Misschien kunnen de kinderen een foto van hun huisdier
meebrengen. Hier lezen de
leidsters voor en vertellen over
hun eigen huisdier. Maar er zijn
ook vertederende verhalen van
de kinderen... “Ik hou heeeeel

veel van mijn konijn en papa
is ook soms wel lief….” Ach,
kinderen zeggen wat er in ze
opkomt.
Verder gaat het goed op Het
Vosje. Onze leidsters zijn zich
terdege bewust van de regels
en dag in dag uit zorgen zij
voor een veilige omgeving. Dat
is soms echt schakelen. Een
dikke pluim voor ieders flexibiliteit!! Corona is nog niet voorbij. Daarom is de medewerking
en begrip van de ouders ook
hard nodig. We begrijpen dat
onze korte overdrachten voor
ouders soms lastig zijn. Dit gaat
in de komende tijd helaas niet
veranderen. Ook nu het buiten
kouder wordt, blijven korte
breng- en haalmomenten van
belang. Wanneer de deur zo
kort mogelijk open blijft, koelt
het binnen niet zo snel af.

De Babyboom bij Het Vosje
is nog in volle gang. Er zijn
leidsters in blijde verwachting.
Anderen zijn net terug van
zwangerschapsverlof of verwachten we binnenkort. Van
harte gefeliciteerd allemaal en
welkom terug!
Wat ben ik blij met onze Ouderraad. Die heeft mij enorm
gesteund en goed geadviseerd
rondom alle maatregelen. We
zijn samen deze rollercoaster ingegaan en zij helpen
waar nodig. Ook hebben de
Ouderraadleden, samen met
de ouders, op alle locaties een
geweldige Leidsterdag georganiseerd. Heel hartelijk dank
daarvoor!
We verheugen ons op een
vrolijke herfst en gaan ons ook
voorbereiden op de komende

Jacqueline wordt oma!
Heel graag wil ik jullie vertellen dat wij 9 okt. j.l.
grootouders zijn geworden van ons eerste kleinkind
Dante Morris Kors!
Hoe lang is het geleden dat ik Het Vosje begon
omdat ik werken met kleine kinderen het
leukste vind wat er bestaat! Zoveel
kinderen heb ik sinds die tijd, samen met al
onze leidsters met liefde opgevangen
en verzorgd.
En kijk nou eens! Ons eigen
kleinkind! WIJ ZIJN SUPER TROTS!

Jacqueline & Jurjen

feestdagen. Samen met de
leidsters gaan we uitzoeken
hoe we die leuk en veilig kunnen vieren. Dat horen jullie zo
snel mogelijk!
Blijf gezond!
Jacqueline
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Dag Mollige Muizen,
Wat hebben wij een mooie nazomer gehad! We
konden lekker veel buiten spelen en genieten
van het mooie weer. Ook hebben wij ons
verdiept in de zee en hebben allemaal mooie
kwallen geverfd.
Flink met kwasten en verf in de weer en oogjes
plakken. Het was een mooi gezicht, die hangende
kwallen. Zodra er een windje kwam, gingen alle
tentakels heen en weer. Ook hebben wij mooie
vissen gekleurd die diep in de oceaan wonen. Op
het strand en in de zee leven natuurlijk ook krabben.
Deze hebben de baby’s mooi geverfd met hun
handjes. Wij hadden zelfs een grote octopus op de

groep hangen. De kinderen vonden deze geweldig
en hadden het er soms al over als ze binnen
kwamen.
Ook waren er andere activiteiten, zoals de
verjaardag van juf Bo die we gezellig hebben
gevierd. Telkens weer zijn we verbaasd dat de
kinderen zo snel groot worden en de tijd zo hard
gaat. De peuters zijn verhuisd naar de Vliegende
Vissen, heel erg veel plezier daar Tibbe, Adém, Yara,
Josine, Sydney en Mason. Fijn dat er weer nieuwe
kleine kindjes in hun plaats komen. We gaan een
superleuke herfst tegemoet!
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Dag Vliegende Vissen,

De zomer is nu helaas echt voorbij en maakt plaats voor
de herfst. Maar wat hebben we een heerlijke tijd gehad!
We konden vaak alle badjes opzetten en lekker spelen met
water! Wat een pret was dat, maar soms was het gewoon
zo warm dat we in de middag maar binnen bleven met de
airco lekker aan.

Kwallen in de zee

We voelden ons deze zomer echt Vliegende Vissen met ons
leuke ‘zee’ thema. We hebben heerlijk geknutseld en dit keer
hebben we onszelf diep in de zee gegooid. We hebben een
mooie staart geverfd en die werd onder onze foto geplakt. Zo
werden we heuse zeemeermannen en zeemeerminnen! Wat
zag dat er leuk uit! Met mooie vissen om ons heen, werd het
nóg mooier.
Ook weten wij nu dat er diep in de zee kwallen zitten; maar we
weten ook dat je ze beter niet kunt aanraken. Om toch een idee
te krijgen hoe een kwal aanvoelt, hebben we een echte KWAL
op de groep, gemaakt van gel. Die voelt net zo glibberig aan
als een levende kwal, zeker in een bak met water. Iedereen
kon er even mee spelen en voelen.

Jeeyyy, op de foto met het Vosjeeeee!
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Zingen

Wat we natuurlijk ook vaak doen op Het Vosje is zingen! Lekker
met z’n allen aan tafel.
Zo zongen we bijvoorbeeld vaak over de 3 kleine visjes die
naar de zee zwommen! Weet je niet hoe dat liedje gaat? Dan
kan jullie zoon of dochter dat wel even voorzingen.
Voor het eten en drinken zingen we ook vaak een liedje. In
de ochtend het fruit lied, tussen de middag zingen we over

Alohahahaha

het warm eten en brood eten. Maar we hebben sinds kort ook
een liedje over het water drinken! Want water drinken is erg
belangrijk en hiermee maken we dat ietsje leuker!
Benieuwd hoe het liedje gaat?

Vast en zeker,
Water in mijn beker.
Wip wap wop
Drink maar lekker op!
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Wat een leuke
leidsterdag!

Minnie Happy Muizen

De ouders en kinderen hebben de leidsters
erg in het zonnetje gezet op leidsterdag. We
hebben er met zijn allen een echt feestje van
gemaakt. Het thema was ‘Hawai’ en de groep
is prachtig versierd. We hadden hula rokjes aan
en we hebben veel gedanst. Ook stond er voor
de leidsters maar ook de kinderen veel lekkers
klaar. We hebben erg lopen smullen die dag.
Bedankt voor alle lieve reacties en cadeaus!

Huisdieren

Vanaf nu gaan we ons bezig houden met
huisdieren, dat is ons nieuwe thema! We
hebben hierover voldoende gespreksstof want
we zijn natuurlijk heel erg benieuwd naar wie
welk huisdier heeft, hoe ze allemaal heten en
wat ze thuis met hun dier meemaken.
In deze periode nemen we ook afscheid van
onze grootste peuters, die naar de basisschool
gaan. We zullen jullie erg missen, maar
zijn ook blij met alle nieuwe peuters die
overkomen van de baby groep. We maken
er met jullie twee prachtige jaren van op de
Vliegende Vissen.
Afscheid nemen is nooit leuk, niet van kindjes
en niet van leuke collega’s. Maar we zijn
superblij met onze nieuwe leidsters. Samen
vormen we een heel leuk team!
Suzanne is inmiddels met verlof, maar komt af
en toe nog even langs om te knuffelen.
Wat we deze herfst voor leuks gaan doen,
lezen jullie in de volgende Vossenstreken !

Kijk eens, beker op mijn
hoofd. Knap hè!
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Liv zegt: “Kijk een vlieg!” Lucille zegt: “Ga weg vlieg!”
Liv: “Nee ik vind de vlieg wel gezellig.”

Donna vraagt aan Noa “Wat wil je op je broodje?”
Waarop Noa zegt “hebben jullie ook avocado?”

Pim zegt heel trots: “Weet je juf ik heb ook hangers
thuis.”

Juf Jenny zegt tegen Teun “Wat heb jij een mooie
blouse aan!“
Waarop Teun zegt “nee dat is een overhemd, net zoals
papa.”

Livia is aan het eten (orientaalse gehaktschotel ) en zegt
“mijn eten is wel een beetje pittig.“

Quinn zit aan de iPad. Jessica zegt “Quinn, je mag
niet aan de iPad komen, dat is alleen voor de juffies”.
Quinn kijkt Jessica aan en zegt “Oh, de iPad is alleen
voor vrouwen en voor de Jessica’s!”

Sherani zegt tegen juf Shanice: “Tante ik ben
doorgeplast!”

Emma “Als er veel mist is, moet ik heel goed kleuren!”

Chloé zegt tegen Rowena: “Kijk ik heb een wondje!”
Daarop zegt Quinten: “Ik heb ook twee bloedjes.”

Nadia zegt: “Kijk Jibbe, hier is je speen.”
“Aah wat Lief! Dankje vosje!”zegt Jibbe

Hadly zegt: “Kijk Nadia ik krijg beenhaar! Ik word al
groot he?”

“Hugo, wil je eten?” “ Joah”

Zodra wij een tussendoortje
maken zegt Lucas heel
blij “koek!”

“Waarom hebben de
grote mensen zo’n grote
pleister op hun mond?,
vraagt Lotte.
“Mogen ze niet meer praten?”
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Kinderen graag vóór 09.00u bij Het Vosje binnen,
dan kunnen we op tijd met ons programma beginnen.

!

Diep in de Zee – in het theater
Wisten jullie al dat Kindertheater Toverknol nu een
voorstelling heeft over de onderwaterwereld. Ook
voor de allerkleinsten! www.detoverknol.nl

Feestjes op de groepen

Hoera, het is herfst!
De herfst is een geweldig leuke tijd voor de kinderen.
Buiten is het prachtig. De blaadjes verkleuren aan
de bomen en als ze vallen, dan rapen we de mooiste
natuurlijk op. Net als eikeltjes, dennenappels en kastanjes.
Daarmee maken we sfeervolle versieringen op de groepen.
Ook de paddenstoelen in de natuur zijn prachtig, maar die
laten we maar rustig staan. Let buiten maar eens op of je
eekhoorntjes ziet, op zoek naar hun winterkostje. Trouwens, op
woensdag en in het weekend kunnen kinderen (en hun ouders)
zelf appels en peren plukken bij de Olmenhorst in Lisserbroek.
Ook in de Haarlemmer Kweektuin is van alles te zien aan
groenten en fruit. Er is een dierenweide, een kabouterpad,
een speeltuintje en er zijn kassen met planten, vissen en
schildpadden. Eropuit dus!

Kerstdiner?
Geen Koningsspelen dit jaar. Ook geen
gezellig Zomerfeest voor kinderen en ouders
en helaas... ook geen kerstdiner dit jaar.
Wel gaan we natuurlijk mooie kerstversieringen maken en
gaan de leidsters er een super gezellige tijd van maken. Met
lichtjes, kerststukjes en mooie liedjes.

Op Het Vosje maken we overal een feestje van, zoals
HALLOWEEN en ST. MAARTEN. Pompoenen worden versierd en
de mooiste lampionnen gemaakt. Daarmee en met onze leuke
liedjes gaan we de groepen langs om snoepjes op te halen.
Het is nu nog ver weg, maar we beginnen op tijd met onze
SINTERKLAAS-voorbereidingen. Met schoentjes en de groepen
versieren, met oefenen voor het PIETEN-DIPLOMA, met liedjes
leren. Alles heel rustig en ontspannen, zodat de kinderen hier
echt van kunnen genieten.

Herfstmenu
Gezonde eetgewoontes zijn belangrijk
bij kleine kinderen. Het Vosje werkt
daar van harte aan mee.
Tussen de middag serveert de chef
van Het Vosje naar keuze een lekkere
broodmaaltijd of (vanaf 1 jaar) een warme
maaltijd. Daarnaast zijn er voedzame
tussendoortjes en fruitmomenten. Voor de
herfst staat er weer veel lekkers op het
menu: zoals biologische pasta, hutspot, rijstgerechten, vis, kip
en vlees. Alles wordt speciaal voor jonge kinderen
gekookt en mild gekruid. De kinderen
vinden het allemaal heerlijk!!
www.het-vosje.nl/gezond-etenop-kinderdagverblijf.html

Volg ons op Facebook en Instagram
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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