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Zonnestraaltjes
Lieve
ouders en
kinderen,
Op dit moment is het 30
graden en schijnt de zon
volop. We zijn superblij met
dit mooie weer!
De kinderen komen in gezellige outfits, goed ingesmeerd
met zonnecrème, en met
zonnebril en petjes op. In de
ochtend en later in de middag
genieten wij zoveel mogelijk
van het prachtige weer. Op het
heetst van de dag blijven we
lekker binnen in onze gekoelde
ruimtes.
We hebben dit voorjaar genoten van onze activiteitenthema’s die leuk en leerzaam zijn
voor alle leeftijden. Nu krijgen
we allemaal Piraatjes en Kapitein Haakjes.

En natuurlijk is het op alle
groepen van Het Vosje volop
waterpret, met watertafels en
badjes. Soms mogen de kinderen de leidsters nat spuiten! En
als het niet mag, doen ze het
soms toch
.
We gaan nu de zomerperiode
in. Iedereen heeft zin in de vakantie. Onze leidsters hebben
samen een rooster gemaakt,
zodat er zoveel mogelijk vaste
gezichten op de groep staan.
Uiteraard zullen er soms ook
invalkrachten komen. Eén ding
is zeker…alle leidsters maken
van elke dag voor de kinderen
een feestje!
We zijn blij en gaan bij Het
Vosje mee met de versoepelingen die er zijn. Uiteraard
zullen wij alle nieuws met
jullie communiceren. Het
traditionele Zomerfeest van
Het Vosje stellen we nog even

uit tot volgende zomer.
Toch hopen we dat wij
misschien toch ad hoc
een klein drankje met
elkaar kunnen doen.
Lukt dat, dan horen
jullie dat van ons!
Voor de voetbalfans
en supporters: de
dagen dat Oranje
speelt, mogen de
kinderen in het Oranje
komen hoor! Dat zorgt
vast voor een extra
doelpunt!
Namens ons
team wens
ik iedereen een
hele fijne
zomer
in goede
gezondheid!
Jacqueline

FEEST IN HET VOSSENBOS
Alle kindjes krijgen dit jubileumboekje op
hun eerste dag op Het Vosje. Voor thuis. In
het boekje ontmoet het vosje Jackie allemaal
vriendelijke bos-trollen. Het is heerlijk
voorlezen en plaatjes kijken. En thuis kan je ook
het liedje “Wie is er jarig vandaag” luisteren en
meezingen. Dit vind je op onze website.
Veel plezier met Jackie het vosje!
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NEMO
Tjonge, wat een bedrijvigheid op Nemo. Er zijn lieve nieuwe kindjes bijgekomen. Er zijn veel zwangere mama’s en
onze grootste dreumesen zijn vertrokken, op reis of naar
de peuters.
Tussendoor hebben we natuurlijk heel erg veel plezier gehad
op de groep, zoals met die kleine kriebel beestjes. Daarvoor
hebben we met elkaar hele mooie bloemetjes gemaakt. De
verhaaltjes en knutsels vonden we interessanter dan de echte
spinnen die soms langs kwamen.
Wow het nieuwe thema Piraten wordt wel spannend. We gaan
een mooie haak versieren. Zelf zijn wij al echte papegaaien,
dus die hoeven we niet te maken. Elke dag leren we nieuwe
woordjes. De namen van de leidsters zijn het leukst om te
oefenen en dat gaat al heel goed. Boekjes lezen en spelen met
een bal is bij ons favoriet. Maar in dit lekkere weer spetteren
en kliederen wij het liefst met water. Joepie!

WINNIE DE POOH
Daar is-ie eindelijk.. de zomer!!! We spelen veel met
elkaar buiten. Ook maken we nieuwe vriendjes en
vriendinnetjes, want er zijn nieuwe kindjes bijgekomen.
We gaan er samen met jullie een hele leuke tijd van
maken! Onze grootste dreumesen zijn over naar de
peuters, jullie zijn al zó groot nu. Heel veel plezier daar!
Tamira, onze vaste Winnie-leidster, is nu ook juf op de
basisschool, maar blijft hier gelukkig nog op donderdag en
vrijdag.
Na het spannende thema Insecten gaan we nu aan de slag
met Piraten! Wat denk je, kunnen wij onszelf in echte piraatjes
omtoveren? Met onze mooie, stoere
knutsels versieren we de groep,
waarna ze worden bewaard in de
knutselboeken.
Zeg, omdat de temperaturen nóg meer
omhoog gaan, is er heel veel waterpret
buiten.
Nemen jullie in je tasje je eigen
zwembroekje mee?
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BOSGROEP
Wat gaat de tijd snel, jullie groeien als kool. Moederdag en
Vaderdag zijn inmiddels voorbij. We waren maar wat druk
met het maken van mooie knutsels. Was het een leuke
verrassing? Ook zijn we de ruimte ingevlogen.
Daarvoor werden alle kinderen omgetoverd in een heuse
astronaut. Voor het thema Insecten hebben we hele mooie
vlinders gemaakt in prachtige kleuren. Ze schitteren helemaal!
Vanaf nu gaan we van alles ontdekken over Piraten. Dat wordt
natuurlijk heel spannend!
Het is heerlijk weer, dus zijn we veel buiten. Maar ook toen het
nog niet zo warm was, soms nét voor de regen. In elk geval
gaan we nu heerlijk genieten van de zomer en is er een tijd
van komen en van gaan. Sommige kindjes zijn verhuisd en die
hebben we uitgezwaaid. En Fabienne is onze nieuwe leidster,
leuk hè!

SPROOKJES
Wat een feest dat het zonnetje weer schijnt. We genieten
ervan om met elkaar buiten te spelen. Met het mooie weer
eten we vaak ‘s middags het tussendoortje buiten. En dan
is er als toetje soms ook een ijsje, jammie. Het is heerlijk
om met onze zonnestraaltjes te picknicken aan tafel of op
een groot kleed in de babytuin.
Ook hebben we de afgelopen weken volop geknutseld. Voor
Pasen, voor Moederdag en, stiekem, voor Vaderdag. Moeilijk
hoor om ons mondje daarover dicht te houden.
En Insecten was zo’n leuk thema. We hebben zelfs echte
spinnen op de groep gehad, dat was helemaal niet eng.
Nu worden we allemaal piraatjes en gaan we schatkistjes
knutselen. Onze nieuwe baby’s genieten volop mee. Heerlijk
om hun ontwikkeling te zien. Onze grootste kinderen zijn nu
peuters en gaan naar een andere groep. Maar we blijven jullie
wel knuffelen hoor!
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DE REDDERTJES
Hoera! De bibliotheek is weer open, dus we hebben
leuke nieuwe boekjes op de groep. Ook een paar boekjes
over insecten. Eén boekje ging over een bij! Wat wisten
de kinderen daar al veel van zeg! Wist jij dat ook? Bijen
maken honing en dat smaakt lekker zoet!
Van witte koffiefilters hebben we mooie vlinders gemaakt.
Dat leek wel een beetje toveren, want tekenen met viltstift en
daarna met water natspuiten, geeft
een heel mooi effect.
Onze ramen zagen er met alle
kleurige vlinders prachtig uit. Ook is
er buiten op het plein gezocht naar
insecten. Denise had een spel met
een grote dobbelsteen met daarop
insecten.
De kinderen mochten om de beurt
gooien, en het insect nadoen. Dat
was geweldig leuk!
En Emma is onze nieuwe juffie, heel
gezellig!

JUNGLE
Hoera, de zomer is aangebroken en we kunnen nu volop
genieten van het zonnetje. En dat genieten gaat ons héél
goed af! Lekker lang buiten spelen en daar ook gezellig
samen eten. En… wat een geweldig thema hebben wij
gehad hè?! Alles ging de laatste tijd over insecten.
Niet alleen buiten, maar ook binnen. We hebben mooie
zonnebloemen gemaakt en daar mochten de kinderen stickers
van insecten op plakken. Ook hebben we rupsjes op de groep.
Elke dag kijken we met spanning hoe ze gegroeid zijn en straks
echte vlinders worden. Voor onze kinderen een belevenis!
Natuurlijk waren er ook leuke, zelfgemaakte verrassingen voor
alle mama’s en papa’s.
Heel veel plezier met jullie cadeautjes.
Psst: Anne is in verwachting. En helaas, snik, gaat Damayanthi
ons na 13 jaar verlaten.
Dag kindjes die naar een
andere groep zijn. Hallo
nieuwe kindjes,
welkom op de Jungle!
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PRIETPR
AAT
Shirley vraagt of
alle kindjes willen
opruimen. Pien zegt:
“als alle kindjes gaan
opruimen gaan wij
vast met zijn tweetjes
een boekje uitzoeken”.
We zitten met z’n allen aan tafel. Pim zegt: “Shirley
moet je horen...” en hij laat vervolgens een hele harde
scheet. Daar moest hij zelf heel hard om lachen!
We gaan ‘s middags aan tafel om te eten en te drinken.
Noa vraagt aan Monique: “Mag ik misschien thee,
rooibos met honing graag.”
Noah vertelt dat hij morgen een nieuwe telefoon
krijgt. “Wie ga je dan bellen”, vraagt Carola. “Ik ga
appen met mijn broer” antwoordt Noah.
Thijs verstapt zich een beetje bij het van tafel af gaan.
Vanaf de grond roept hij: “Niks gebroken, ik ben nog
heel!”
Monique zegt tegen Mila: “Wat ben je toch een lekker
mens”. Waarop Mila zegt: “Ik ben toch niet om op te
eten”.
Thijs roept Pim, maar Pim reageert niet. ”Juf, hij
luistert niet” zegt Thijs. “Ik denk dat hij bananen in
zijn oren heeft”.
Xem vertelt trots aan Nadia: “Als ik later groot ben,
mag ik ook wijntjes drinken, net als mama!”
Jibbe eet een toetje, waarop Suzanne een grapje maakt
dat hij er aan moet ruiken! Allemaal slagroom op zijn
neus Hihi! Jibbe probeert het vol overgave van zijn
neus te likken maar zegt uiteindelijk “nouuuuu mijn
tong is gewoon veel te kort!”

Risha tijdens het warm eten. “Juf Jenny, ik ben aan het
smikkelen”.
Querijn: “Waarom heeft Sheraya een juffie als
mama?”
Floris: “Pindakaas lijkt op klei, dat plakt ook!”
Dana: “Juf, wat voor soep is dit?” terwijl ze
aardappelen, sperziebonen en worst in currysaus eet.
Joshua tegen Jenny: “Waar woon jij?” Antwoord “In
Haarlem , jij ook?” Joshua zegt “Nee, ik woon bij
mama, die woont op de aarde”.
Uil (knuffel) geeft Jaimy een kusje. Jaimy zegt: “ik ga
er helemaal van blozen.” Fenna zegt: “Ja en ik word er
moe van.”
Fenna heeft gepoept en zegt: “wat hebben we hier?
Een stinkie stankie”. Liona: “net zoals een stinkdier?”
Fenna: “nee net zoals Maud.”
Louis vraagt aan juf Britt: “Waar woon jij?” Britt zegt
“in IJmuiden.” Zegt Louis: “Woooow dat is een ver
land zeg.”
Jaxx struikelt waarop Juf Britt
zegt: “Oooh wat ben je
ook een drolletje drie.”
Waarop Jaxx zegt:
“neee ik ben drol vier!”

ZOMER 2021

LINSCHOTENSTRAAT

Kinderen graag vóór 09.00u bij Het Vosje binnen,
dan kunnen we op tijd met ons programma beginnen.

Zomertips
Spelen met zand

Op het strand maar ook in een kleine ruimte
kunnen peutertjes uren zoet zijn met zand.
Met een paar vormpjes taartjes bakken,
modder maken en kastelen bouwen. Het
is leuk, leerzaam en goed voor de fijne
motoriek.

Beschermen
tegen de zon

Spelen in de regen

Lekker spetteren in de regen en stampen in
de plassen, kinderen vinden dat heerlijk. Maar
wordt de nattigheid buiten toch té heftig,
haal dan wat leuke knip, scheur, plak en
kleurplaten van internet om binnen mee te
spelen. Of maak een eigen muziekinstrument
van bijvoorbeeld wc rollen en wat rijstkorrels.
Succes verzekerd!

Peutertuin

Elke zomer herhalen we ons
advies: smeer je kindje goed in
tegen de zon. Factor 50 (een
paar keer per dag) plus een
petje op. Flesje water bij de
hand en de kleintjes zijn klaar
voor de zomerpret!

Hebben jullie thuis een tuin of balkon? Maak
daar dan een hoekje vrij voor je kleintje. Niets
leuker dan zelf harken, zaadjes planten, elke
dag water geven, oude blaadjes weghalen en
zien hoe de aardbeitjes en radijsjes groeien.
Kinderen zijn er dol op!

Ouderraad Linschotenstraat
Corona is voor de ouderraad een belangrijk thema. We
adviseerden Jacqueline het afgelopen jaar hoe Het Vosje
een veilige en fijne plek kon blijven. Voor onze kinderen,
voor de leidsters en onszelf. De coronamaatregelen binnen
Het Vosje zijn best streng, maar onze kinderen konden
gewoon naar de opvang blijven gaan. Dat hebben we
met z’n allen voor elkaar gekregen! Voorlopig gelden de
coronaregels nog en we vragen jullie ze te blijven opvolgen.
Dus: blijf mondkapjes dragen en afstand houden!
Inmiddels kijken we ook vooruit. Op dit moment bespreken
we met Jacqueline ‘het nieuwe normaal’. Zijn ouders straks
weer als vanouds welkom op de groep? Of willen we de
huidige rust binnen aan het begin en eind van de dag
behouden? En hoe kunnen de zomerborrel en kerstviering

weer terugkomen? Ook stellen nieuwe leidsters zich nu
ook via Bitcare aan de ouders voor, om dat contact te
optimaliseren. En de Ouderraad gaat al aan de slag met de
organisatie van een spetterende Leidsterdag op donderdag
16 september!
Heb jij een algemene vraag over het opvangbeleid van Het
Vosje? Mail ons! En wil je zelf meer betrokken zijn bij de
opvang van je kind? Ook dan horen we graag van je. Want
we zoeken nieuwe leden! ouderraad.vosje@gmail.com.
Rens, Nicole, Wouter en Renske

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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