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Groepsnaam

VossenStreken

We draaien 
bij Het Vosje 
weer op vol-
le toeren. 
Wat zijn we 
blij dat alle 
kinderen er 
weer zijn! 
Tijdens de 

Lock down was het soms wel 
erg rustig hoor. Wij hopen 
dat iedereen de afgelopen 
periode goed heeft door-
staan, al zullen er best lasti-
ge momenten geweest zijn. 
Hopelijk kunnen we vanaf 
nu weer ‘gewoon’ werken 
met onze kinderen. Uiteraard 
blijven wij streng de regels 
volgen, om straks weer naar 
het oude normaal te kunnen. 

Wat heeft het weer ons deze 
winter verrast! Enkele we-
ken geleden gleden we zo 
ongeveer naar binnen. Opeens 
lag er een dik pak sneeuw en 
zaten we in een hele gladde 
wereld. Gelukkig konden we 
toch de kinderen opvangen 

doordat onze leidsters weer 
en wind trotseerden. Het idee 
om lekker met de kinderen de 
sneeuw in te duiken ….heerlijk. 
Lekker dik ingepakt en met 
warme laarsjes aan… het was 
een prachtig gezicht. Sommige 
kinderen zagen voor het eerst 
die wonderlijke witte wereld. 
Het was voor iedereen een 
feestje. Tegelijkertijd hadden 
we als thema ’IJspret’, wat een 
toeval! 

Na sneeuw en ijs tuimelden we 
binnen een week het voorjaar 
in. Er was een heerlijk zonnetje 
en alle warme jassen konden 
weer uit. Zo vielen we van de 
ene verbazing in de andere. 

Op dit moment wordt er stevig 
geknutseld op de groepen. 
Ons nieuwe thema ‘Ruimte’ 
leert de kinderen wat zich ver 
boven in de lucht afspeelt. 
Op alle groepen zien 
we zelfgemaakte 
ruimtemannetjes 
en raketten. 

Prachtig! Met de Paasdagen 
in zicht worden de groepen 
vrolijk versierd met eieren en 
paashazen. 

Namens iedereen bij Het Vosje 
wens ik jullie fijne Paasdagen! 
We maken er een heerlijk 
voorjaar van op Het Vosje 
en hopen heel erg dat ons 
zomerfeest door kan gaan… 
Zou het dit jaar lukken? 

Groetjes, Jacqueline

  Vrolijk Pasen!

IN DEZE VOSSENSTREKEN:

❀ Nieuws van alle groepen

❀ Leerzame spelletjes voor thuis

❀  Workshops over opvoeding  

door JGZ
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Wat een gekke tijd hebben wij achter de rug. Eerst mochten 
we niet naar Het Vosje komen. Toen mochten we weer 
wel komen en zagen we gelukkig onze vriendjes en 
vriendinnetjes en vertrouwde juffies terug. Het was direct 
weer super gezellig. 

Ineens was alles wit buiten. Dat was voor de meeste kinderen 
een openbaring. Sneeuw! 
Het was wit, zacht én koud. Je kon erin rollebollen. We konden 
er een sneeuwpop van maken. En… we hebben zelfs ervaren 
wat een sneeuwballengevecht is. Zelf sneeuwballen maken en 
het allerleukste…. natuurlijk … de juffies daarmee bekogelen! 

Ook zijn we druk aan het knutselen geslagen. En hoewel we 
nog heel klein zijn, we vinden het allemaal superleuk om te 
doen. Eerst knutselden we iets moois over de IJspret. Daarna 
werden we zelf allemaal ruimtemannetjes. Leuk hoor! En 
uiteraard maakten we iets liefs voor Valentijnsdag. 

Mollige Muizennieuws 

MUIZEN

VLIEGEN
DE

MOLLIGE
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MUIZEN

En zo zijn we alweer in Maart 2021! Wow wat vliegt de tijd. 
Met de Nationale Voorleesdagen zijn we dit nieuwe 
jaar begonnen. Lekker met een croissantje of lekker 
chocoladebroodje, jammie. De mama van Bas, Debora, 
kwam ons gezellig voorlezen!

Direct daarna was het IJspret. Dat was niet alleen ons nieuwe 
thema waarmee we gingen werken… er kwam zelfs echte 
sneeuw!! Wat hadden we een mazzel hè?! Er lag een goed 
dik pak in de tuin en dat bleef nog liggen ook! Daar hebben 
we lekker iedere dag in kunnen spelen en ravotten, goed dik 
en warm ingepakt. Voor dit thema hebben we binnen mooie 
knutsels gemaakt, verhaaltjes gehoord en er is ook met 
‘sneeuw’ binnen gespeeld. Wat een feest allemaal!

Niet lang daarna was het alweer tijd voor Carnaval en zoals 
ieder jaar hebben we ook dat feestje gevierd! En wat was 
iedereen toch mooi verkleed. We hebben dagenlang gezongen, 
gedanst, gelachen en spelletjes gespeeld.

VLIEGEN
DE

MOLLIGE

Hallo Vliegende Vissen 

VISSE
N

Bij onze activiteitenthema’s observeren en stimuleren 
de juffies het oriëntatievermogen, het visuele vermogen 
{herkennen en benoemen van de diverse kleuren} en de fijne 
motoriek van de kinderen. Zo leren de kinderen op Het Vosje 
elke dag wel iets nieuws. En daar groeien ze van. 

Carnaval is bij ons groots gevierd. Heerlijk zingen en dansen 
op de muziek. Wat een feest was dat! Voor Pasen gaan we 
met de kinderen vanaf 1 jaar eieren beplakken of verven. Met 
de jongste kinderen versieren we de eieren met handen- en 
voetenverf. Let maar eens op hoe leuk dat wordt. Natuurlijk 
krijgen jullie alle leuke knutsels mee naar huis!

Dag lieve dreumesen: Jack, Ace, Davi, Borre, Victor, Lucie, 
Teun en Flynn, jullie gaan ons verlaten en naar de peuters toe. 
Spannend! 

Hallo nieuwe kindjes: Mick, Shafay, Lizzy, Aras, Mason en 
Colin, Macey, Amber en Norelya. Hartelijk welkom en héél veel 
plezier op de Mollige Muizen!

We gaan nu richting April en het wordt langzaam lekker weer. 
Daar worden wij vrolijk van! Straks is het Pasen en onze groep 
ziet er al helemaal vrolijk uit. Ook zijn we gestart met ons 
nieuwe thema – de Ruimte. Wat is dat interessant zeg! Elke 
dag kijken we wel naar de lucht of we iets kunnen ontdekken. 
Misschien ook thuis wanneer de kinderen naar bed gaan en er 
al sterren aan de hemel verschijnen? We doen op de Vliegende 
Vissen over dit thema leuke spelletjes en maken de mooiste 
kunstwerken. Hebben jullie op onze groep al naar boven 
gekeken? Daar hangen allemaal raketten die we helemaal zelf 
hebben gebouwd. 

Dag lieve kinderen die naar de Basisschool gaan. 
Heel veel plezier daar! 
Hallo lieve kinderen die van de Mollige Muizen komen. 
Hartelijk welkom allemaal. Ook onze lieve Suzanne is weer 
terug van haar zwangerschapsverlof! We hebben je gemist en 
we gaan weer veel plezier maken!
Op naar een heerlijke Lente! 
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MARSMANPLEIN

Felix vindt buiten een zachte bal en loopt ermee naar 
Jennifer. “Deze bal is helemaal leeg, die moet even 
tanken!” 

Bo vraagt aan Debora of ze wat wil drinken! 
“Doe maar koffie” zegt Debora, waarop Flynn roept 
“bakkie oma!!”

Esther zegt tegen Morris: “De melk is een beetje lauw” 
Waarop Morris reageert: “de melk is een beetje blauw”

Thessa zegt tegen Cato: “Heb je soms bananen in je 
oren?” Waarop Cato antwoordt: “Ik heb mandarijnen 
in m’n oren”

Adam: “Ik heb peper gebruikt en dan moet je niezen”.

Teun zegt tegen juf Jenny “Ik ben sterk, want ik heb 
spierballen”

Risha zegt tegen de opa van Gaja “Mijn mama bakt 
pilletjes.” (mama werkt bij de apotheek)

Sef vraagt aan Shirley: “Kan je mijn mama bellen? 
Ze zei dat ze me met 1 minuutje zou halen”

Carola laat wat fruit op tafel vallen. “Geeft niet juf”, 
zegt Thijs. “Het was gewoon een onhandigheidje”

Er staan heel veel kleine kinderen buiten op de 
zandbak. Luus zegt: “lieverds, lieverds, kom daar 
maar vanaf!”

Donna zet ontbijtkoek op tafel waarop Sef zegt: 
“Donna daar zit zó een bonk suiker in!”

Milia komt zeggen dat ze een plas geeft gedaan. 
Carola vraagt “Kom je even je handjes wassen?” 
“Nee dank je” is Milia’s antwoord

Luus staat met Isa in de badkamer en zegt tegen Isa 
“Kom we gaan lieverd”. Waarop Isa zegt “Ik ben 
helemaal geen lieverd” 

Thijs zegt tegen Donna “Met een paar minuutjes ga ik 
naar de basisschool”

Quinn wijst naar het oog van Jaimy en zegt: 
”Je hebt daar een vlek” Waarop Jaimy in de spiegel kijkt 
en zegt: “Dat is geen vlek dat is mijn eyelinerwing” 

VOORJAAR 2021
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Een geluk bij een ongeluk
Soms gaat er wel eens iets mis…. Oeps, ineens was 
er bij Het Vosje Marsmanplein een overstroming in de 
speelruimte. Dat kwam door bouwwerkzaamheden 
aan de Generaal Spoorlaan. Het heeft eventjes 
geduurd maar nu ligt er een mooie nieuwe vloer en 
heeft verantwoordelijk bouwbedrijf Dura Vermeer ook 
nog eens gezorgd voor mooi, nieuw bouwspeelgoed, 
zoals kranen en graafmachines. Wat zullen onze kleine 
bouwers daar een plezier van hebben! Dankjewel!
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!Kinderen graag vóór 09.00u bij Het Vosje binnen, 
dan kunnen we op tijd met ons programma beginnen. 

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.

Volg ons op Facebook en Instagram

www.het-vosje.nl - info@het-vosje.nl
facebook.nl/KinderdagverblijfHetVosje

Instagram: @kdvhetvosje
 

De Kunst van Kinderopvang

©® KINDERDAGVERBLIJF HET VOSJE
Ramspol 2, 2036 BA Haarlem Zuid
Telefoon: 023 - 546 55 50 

1 tot 2 jaar : Een Kruiptocht 
Maak een parcours dat bestaat uit o.a. een kleedje, een rieten 
matje, karton, bubbeltjesplastic (verschillende structuren) en 
leg langs het parcours ballen neer die je kind onderweg kan 
pakken. Zit je zelf aan de overkant, moedig dan je kind aan 
om naar je toe te kruipen en onderweg deze verschillende 
structuren te ontdekken.

2 tot 3 jaar : Kleuren matchen  
Hoe leer je je kind verschillende kleuren kennen die bij elkaar 
horen? Neem  bijvoorbeeld verschillende kleurblaadjes en 
blokken of duplo in dezelfde kleuren. Laat je kind het goede 
kleur blokje bij het goede kleur papier leggen. Zo leert je kind 
kleuren te matchen! 

3 tot 4 jaar : Speelplaat knutselen 
Wie kent ze niet, de speelkleden. Hoe leuk is het niet om ze zelf 
te maken? Neem een (groot) stuk karton en laat je kind daarop 
verven. Of doe het samen en schilder een  autobaan, vijver, bos, 
berg, treinbaan of jungle, etc. Alles is mogelijk en hoeft niet 
perfect. Met hun grote fantasie is het voor kinderen al snel echt! 

Leerspelletjes voor thuis 
“Ik ben Milja Wijker, student HBO 
Pedagogiek en stagiair bij Het Vosje 
Marsmanplein. Hier krijg ik de kans 
om veel te leren over kinderen in de 
leeftijd van 0 tot 4. Mijn opgedane 
kennis over spelbegeleiding, geef ik 
graag door aan de leidsters. Ook maak 

ik een plan voor het speelgoed, voor zowel de babygroepen 
als voor de peutergroepen. In deze Vossenstreken geef ik 
ook wat tips voor spelletjes thuis”.   

0 tot 1 jaar :  Een Sensorisch bord  
Op een plankje plak je verschillende structuren en materialen 
waar je kind aan kan voelen (stukjes stof, bolletjes wol, 
watten etc.) en daarmee stimuleer je de sensomotorische 
ontwikkeling. Alles wat met voelen, horen en proeven te 
maken heeft, is perfect. Op Pinterest staan leuke voorbeelden! 

Workshops 
“Ik ben Dana van Dijken, pedagogisch 
coach bij Het Vosje. De meeste ouders 
hebben mij wel eens op de groep van 
hun kind gezien in een van de locaties. 
Binnen Het Vosje stimuleer ik leidsters 
in het interactieve contact met kinderen. 
Met vragen omtrent ‘gepast reageren 

op gedrag’ kunnen leidsters bij mij terecht. Ook ouders sta ik 
graag te woord voor eventuele vragen omtrent de ontwikkeling 
van hun kind. Mijn mailadres is dana@het-vosje.nl. Vanuit 
het centrum Jeugd en Gezin worden maandelijks workshops 
georganiseerd voor ouders en leidsters. Omdat er vaak vragen 
en onzekerheden zijn over omgang met kleine kinderen en 
opvoeding, wil ik met name de onderstaande  workshops van 
Jeugdgezondheidszorg Kennemerland van harte aanbevelen”. 

Online workshop: Slaap kindje slaap
Datum 03 juni 2021 om 19:30u

Online workshop: Regels en grenzen
Datum 13 april 2021 om 19:30u
Datum 10 juni 2021 om 19:30u

Online workshop: Leren praten van aaa tot papa en mama
Datum 6 april 2021 om 19:30u
Datum 10 juni 2021 om 19:30u

Online workshop: Samen spelen
Datum 12 mei 2021 om 19:30u

Voor meer informatie en aanmelding:
www.jgzkennemerland.nl.

  Vrolijk Pasen!

PRIETPRAAT


