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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 gezel-
lige 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 geno-
ten van onze activiteitenthe-
ma’s die leuk en leerzaam zijn 
voor alle leeftijden. Nu krijgen 
we allemaal Piraatjes en Kapi-
tein Haakjes. 

En natuurlijk is het op alle 
groepen van Het Vosje volop 
waterpret, met watertafels en 
badjes. Soms mogen de kinde-
ren 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 va-
kantie. 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 versoepe-
lingen die er zijn. Uiteraard 
zullen wij alle nieuws met jullie 
communiceren. Het traditio-
nele 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 sup-
porters: 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 zo-
mer in goede 
gezondheid! 

Jacqueline

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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Wat is het fijn om weer terug te zijn samen met 
onze vriendjes en vriendinnetjes. We hebben 
alweer zóveel leuke dingen gedaan en beleefd, het 
is alsof we nooit zijn weggeweest!

Moederdag en Vaderdag stonden natuurlijk op de 
agenda, dus dat betekende… Knutselen!!! En wat 
hebben wij ons best hiervoor gedaan, we hebben alle 
ouders eens flink in het zonnetje gezet!

Verder draaide het bij ons de afgelopen 
tijd om Insecten. Spinnen, vliegen, rupsjes, 
lieveheersbeestjes.. Het lijkt allemaal misschien wat 
spannend maar wat vonden de kinderen het superleuk 
en interessant! 

VLIEGENDE VISSEN

MUIZENMOLLIGE
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Hier zijn onze nieuwe zonnige Vossenstreken! Want zoals 
jullie natuurlijk gemerkt hebben, schijnt buiten eindelijk 
het zonnetje! Wat hebben we daar lang op moeten 
wachten zeg! 
Wij zijn er helemaal klaar voor. Laat de mooie zomer maar 
komen!

Bijna iedereen heeft nu zonnebrandcrème mee, dus dat is 
top! Zouden jullie de kinderen in de ochtend al thuis willen 
insmeren? Dit omdat het dan al goed is ingetrokken en wij 
direct naar buiten kunnen!
Wat we buiten zoal doen? Nou heerlijk genieten natuurlijk van 
het weertje en als het echt lekker is, staat er de watertafel 
en worden ook de badjes gevuld! Dat betekent heel vaak een 
Waterballet bij Het Vosje! En let op: ook de waterballonnen 
komen weer tevoorschijn voor een echt watergevecht!
We spelen de laatste tijd vaak Verstoppertje! Iemand telt tot 
10, wat wij als grote peuters al heel goed kunnen! En daarna 
wordt er druk gezocht! Want waar zullen de andere kindjes en 
de leidsters zich verstopt hebben?! 

Wij weten inmiddels alles over Insecten, en dat hadden de 
Mama’s vast snel door! Want voor Moederdag hebben we een 
hele mooie vlinder gemaakt! Wij weten nu ook dat een rups 
een vlinder wordt! BIJzonder toch?! Over een Bij gesproken? 
Die hebben wij ook geknutseld! Voor de vleugels moesten wij 
zilverfolie gaan scheuren en plakken! Dat is goed voor onze 
fijne motoriek en het zag er superleuk uit! 
Nu is het thema Piraten! aan de beurt. En alle piraten zeggen 
Ahoy! Hoe wij dit weten? Geleerd van Woeste Willem! We 
hebben met de kinderen al een échte piraten dag gehad! 
Met een zelfgemaakte piratenhoed en een schat die verstopt 
was. Woeste Willem schreef ons een brief met instructies hoe 
we naar de schat moesten zoeken. En ja hoor, we hebben hem 
gelukkig gevonden. In de zandbak! En dat betekende voor 
iedereen een lekker schat-ijsje! Reken maar, dat we nog veel 
meer avonturen gaan beleven met onze piraatjes!
Waar je bij Het Vosje ook niet omheen kan, is het EK voetbal! 
Want Nederland doet eindelijk weer mee! De groep is al 
versierd met allemaal oranje vlaggen en oranje leeuwen! Hup 
Holland hup!

VLIEGENDE VISSEN

MUIZENMOLLIGE Als knutselactiviteit hebben wij lieveheersbeestjes gemaakt. 
Hierbij mochten de kinderen zelf de stippen van het beestje 
met verf tamponneren. Een ronde kurk doopten we in zwarte 
verf en drukten hem vervolgens op papier. Even voordoen en 
hup, de kinderen namen het direct over. Zo stimuleren we hun 
fijne motoriek en kunnen we gelijk zien naar welke hand hun 
voorkeur uitgaat (links- of rechtshandig).

Hoewel we hebben genoten van de sneeuw, vonden we het 
ook heerlijk dat het warme zonnetje weer kwam. Daar waren 
we echt aan toe zeg. Dus snel overstappen van warme wantjes 
en mutsjes op zonnecrème, zwemkleding en zonnehoedjes. 

Zodra het kon werden de badjes buiten gezet en de kinderen 
wisten niet hoe snel ze er in moesten springen. En ja.. sorry 
juffies.. soms iets sneller dan jullie verwachtten, waardoor we 
jullie lekker konden natspatten.

Hup Holland hup!! Jaaa, het EK Voetbal is van start en wij zijn 
er al helemaal klaar voor! 

Ook alle juffies van Het Vosje zitten straks aan de buis 
gekluisterd. Wie wordt de winnaar van de Ramspol-poule? Ook 
de kindjes beleven natuurlijk veel avonturen met de bal.  

Kennen jullie onze nieuwe juffies Selina en Sabrina al? Beiden 
zijn hun BBL-opleiding begonnen en staan nu met heel veel 
plezier op onze groep. 

Tot ziens kindjes, 
die naar een andere 
groep zijn! 
Hallo nieuwe kindjes: 
Kasper, Dean en 
Roan. 
Welkom en héél veel 
plezier op de Mollige 
Muizen!

Knutselkanjers!

Ahoy Piraten, hier zijn de Vliegende Vissen!
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VLIEGENDE VISSEN

MUIZEN

Wij hebben heel veel zin in de zomer en gaan er met de 
kinderen van genieten!!!
Zonnige groetjes van de Vliegende Vissen
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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!” 
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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 

Peutertuin
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!

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

Ouderraad Ramspol
Volgens de Wet Kinderopvang is iedere kinderopvang, dus ook Het Vosje, 
verplicht een Oudercommissie te hebben. De leden van deze commissie 
zijn ouders van kinderen die de kinderopvang bezoeken. Als ouder kunt 
u bij de OC uw vragen, opmerkingen en ideeën met betrekking tot de 
kinderopvang kwijt. U kunt een van de OC leden aanspreken of een e-mail 
sturen naar: oc.ramspol@gmail.com. Wilt u zelf lid worden? Laat het ons weten!

Bij Het Vosje Ramspol wordt de Ouderraad gevormd door Mirella (moeder 
van Mason), Dorien (moeder van Lena) en Sybren (vader van Jip). 
In Coronatijd is er regelmatig overleg geweest met Jacqueline over de 
maatregelen die moesten genomen. We zijn blij dat alles goed is gegaan, 
dat de kinderen allemaal weer een fijne opvang hebben bij Het Vosje en 
dat het Corona-tijdperk bijna op zijn eind loopt.

Zomertips

Beschermen 
tegen de zon
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! 

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!

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.




