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Feest in Het Vossenbos
Maandag 7 juli was het zover, ‘Feest in het Vossenbos’ is uit-
gedeeld aan alle kinderen van Het Vosje. Dit verjaardagsboek 
is in het diepste geheim geschreven door de (schoon)kinderen 
van Jacqueline en is een cadeau voor alle kinderen, leidsters 
én Jacqueline ter ere van de 30e verjaardag van Het Vosje. 
Het idee voor dit boek is zo’n twee jaar geleden ontstaan. Tijdens 
een etentje van de kinderen van Jacqueline kwam ter sprake dat er een jubileum aanstaande 
was. Iedereen aan tafel heeft als kind op Het Vosje gezeten. Het leek ze daarom een leuk idee iets 
bijzonders kado te geven voor deze mijlpaal. ‘Wat nou als we zelf een leuk kinderboekje speciaal 
voor Het Vosje schrijven?’, vroegen zij zich af.
 

Lieve ouders en kinderen 
Wij hebben met elkaar een 
periode beleefd die we een 
paar maanden geleden niet 
hadden kunnen bedenken.

Een verwarrende tijd waarin 
we vooral de kinderen misten 
maar ook veel positieve dingen 
zagen. Er werd vergaderd via 
Zoom. Activiteitenboekjes 
gemaakt voor kleine groepjes 
kinderen die er wel waren. 
Veel ouders moesten hun 
thuiswerk combineren met de 
opvang van hun kind. Bij Het 
Vosje werden soms, om een 
kleine snottebel, kinderen naar 
huis gestuurd. Ook was het 
steeds snel schakelen bij Het 
Vosje. Hoe gaan we de kin-
deren verdelen, hoe gaan we 
afscheid nemen van kinderen 
die 4 jaar bij ons geweest zijn? 
De medewerking die ik kreeg 
van de leidsters met deze 

behoorlijk ingrijpende verande-
ringen, maar ook het begrip 
van de ouders hebben mij 
ontroerd. De lieve tekeningen 
van kinderen, cadeautjes voor 
de leidsters, de begripvolle 
mailtjes van ouders en ouder-
raadleden waren fantastisch.
 
Er zijn veel leuke creatieve op-
lossingen gekomen. Om vaak 
de handjes te kunnen wassen, 
kwamen er teiltjes met sop en 
een eendje of duizendpoot en 
dat werd een spelletje. Sommi-
ge kinderen hebben zelfs hun 
‘handenwasdiploma’ gekregen.  

In deze periode zijn veel leid-
sters bijgeschoold. Supertrots 
ben ik op ons grote aantal ge-
diplomeerde babyspecialisten. 
Deze leidsters zijn te herken-
nen aan hun T-shirt Babyspeci-
alist. Daarnaast hebben
de meeste leidsters hun 3F 

taaltoets gehaald. Superknap!

Tot dusver hebben we het Co-
ronavirus buiten de deur weten 
te houden en we blijven strikt 
de maatregelen handhaven. 
Maar soms is het best lastig 
om afstand te houden. De 
versoepeling van de snottebel-
len heeft tot nu toe ook nog 
geen negatieve consequenties 
gehad. Uiteraard blijven wij 
alert; wij vragen dit ook aan 
jullie, ouders! 

Veel ouders hebben aangege-
ven niet op vakantie te gaan. 
Sommige wachten nog even af. 
Gaan jullie toch weg of wil je 
je kind thuishouden, dan is het 
fijn als dit tijdig aan ons door-
gegeven wordt. Dit in verband 
met onze planning. Wij streven 
er zeker naar om het verblijf 
bij Het Vosje voor de kinderen 
zo “normaal ”mogelijk te laten 

zijn. Samen met kinderen, 
leidsters en ouders gaan we 
positief de zomer in.

Maak er een 
heerlijke tijd 
van en blijf 
gezond!

Groetjes,
Jacqueline

We gaan 
         ervoor!

Lees verder op de achterpagina >
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Lieve allemaal, wat zijn we blij dat jullie er weer allemaal 
zijn. We hebben jullie heel erg gemist. 
Het is natuurlijk een gekke tijd, maar wat doen onze kinderen 
het goed. Allemaal hebben ze een mooi diploma verdiend voor 
het handen wassen. Dat verleren ze nooit meer! 
Wat hebben we heerlijk weer gehad de laatste tijd. De zon 
maakt er echt een Vrolijk Vossenbos van en we hebben alle-
maal superveel plezier. We hebben ijsjes gegeten en zijn op 
pad geweest naar het park en de speeltuin. En natuurlijk doen 
we in het Vossenbos allemaal activiteiten waar we veel van le-
ren zodat we straks helemaal klaar zijn voor de basisschool. In 
deze zomerse periode nemen we afscheid  van de kindjes die 4 
zijn geworden en die na de zomervakantie naar groep 1 gaan. 
Ook onze lieve juf Claudia is vertrokken. We gaan jullie heel erg 
missen! Maar met alle kinderen die hier blijven, maken we er 
een heerlijke zomer van!

VOSSENBOS

Wat zijn we blij dat we na deze gekke tijd weer open zijn. Natuurlijk met 
de nodige aanpassingen zodat het voor iedereen veilig is. En kinderen, 
wat hebben jullie grote sprongen gemaakt. 
Fijn ook om te merken dat  iedereen weer snel vertrouwd is bij Het Vosje. 
Op de groep merken we dat de kinderen het erg fijn vinden om in hun eigen 
slaapzak te slapen. Toch een stukje van thuis mee. 
De kinderen hebben bij ons flink geknutseld. De apen, leeuwen en giraffen 
kregen een mooie plek in onze eigen kleine Dierentuin. Alle knutsels worden 
mooi ingeplakt in de plakboeken van de kinderen. Nu gaan we aan de slag 
met het thema Sport en Bewegen. Dat past helemaal bij ons, want stilstaan 
kennen wij niet. Het mooie zomerweer is al onderweg dus we hopen snel van 
de badjes en alle waterpret te kunnen genieten.  We gaan er een gezellige, 
zonnige zomer van maken, helaas zonder Cheriette maar wel mét Josje! 

Ik ga jou nat spetteren
echt wel, haha

Door die gekke tijd hebben we sommige kinderen heel erg lang niet gezien 
en erg gemist. Gelukkig mogen alle kinderen nu weer gezellig bij ons ko-
men spelen. 
In het begin moesten we erg wennen aan de nieuwe regels en nieuwe activitei-
ten. Intussen zijn we daar nu beetje bij beetje aan gewend. 
De kinderen lopen helemaal zelf, zonder ouders, naar binnen. Wat kunnen jullie 
dat al goed zeg!!! We zijn mega trots op jullie. 
Handjes wassen is nu heel erg belangrijk. Aan tafel zetten wij de teiltjes klaar met 
de gekleurde beestjes om onze handen mooi schoon te krijgen. Sommige kindjes 
vinden het nog spannend en ook best moeilijk, dat begrijpen wij best. Dan helpen 
de juffen toch lekker mee met poetsen. Zodra de handjes mooi schoon zijn, mo-
gen wij weer een sticker plakken op ons handenwasdiploma. En reken maar dat 
het spelen, zingen en ravotten bij ons daarna extra goed gaat!

LICHTE LUCHT

REIZENDE ROTSEN

Selfie
van alle 

Vossenbossers
"Hallooo"
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VOSSENBOS

Zal ik rood... neee blauw... neee geel
offfff, kwee nie hoor

Wat was het rustig hier zonder onze lieve, gezellige 
kindjes. We gingen in één klap van een hele drukke naar 
een hele stille groep. Maar op 11 mei was daar eindelijk 
groen licht en mocht iedereen weer komen. 

In de tussenliggende maanden hebben de juffies heel hard 
aan alle verjaardagsmutsen en plakboeken gewerkt en 
nieuwe activiteiten voorbereid. Ook is de groep extra goed 
schoongemaakt zodat jullie op elk moment weer konden 
komen. Natuurlijk hebben we ook hard gewerkt om onze 
papa’s en mama’s in het zonnetje te kunnen zetten en hebben 
de juffies samen met de kindjes iets moois voor jullie gemaakt. 
Bij Het Vosje is het ook op een andere manier babytijd: Jennifer 
is met zwangerschapsverlof en Melanie komt weer bijna 
terug. We gaan er met de kinderen een hele mooie zomer van 
maken! Met hopelijk veel mooi weer en heel veel waterpret.

WOLLIGE WEIDE

RUSTIGE RIF

Handjes wassen is
           lekkerrrrrr

Dag allemaal, hier zijn weer onze 
Vossenstreken! Wat een rare tijd was het zeg!
Tijdens de noodopvang hebben we helaas maar 
een paar kindjes van de groep mogen ontvangen; 
wat hebben we de andere kindjes gemist! Gelukkig 
is Het Vosje nu weer open en kunnen we weer 
leuke dingen met elkaar doen. De laatste weken 
draaide alles om het thema Dierentuin en nu zijn 
we druk bezig met Sport en Bewegen. Daar doen 
we allemaal activiteiten mee en maken we leuke 
knutsels over.
Natuurlijk was er ook iets moois voor Moederdag 
en Vaderdag. Hoewel veel mama’s hun kadootje  
pas later kregen. 
Hygiëne is nu extra belangrijk en we geven dit 
spelenderwijs door aan de kinderen. Handen 
worden gewassen in teiltjes met duizendpoten, 
oei dat was even spannend, maar nu is het vooral 
leuk en zijn er al heel veel handenwasdiploma’s 
uitgereikt. Zeg, hebben jullie al gehoord dat ook de 
danslessen weer begonnen zijn? Jippie!!! 
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Vonden jullie deze afgelopen maanden ook zo raar? 
Van de ene op andere dag waren we zomaar dicht... 
Alex, Luc en Collin gingen zomaar zonder afscheid 
over naar de peutergroep! Finne, Tim en Fiene 
kwamen wennen zonder dat we onszelf met een 
handje konden voorstellen. Gelukkig is het allemaal 
weer goed gekomen, maar het was vreemd met zo 
weinig kindjes op de groep. Toch hebben we hele 
leuke dingen gedaan met iedereen die er wél was. Zo 
werd handjes wassen, samen met de eendjes, echt 
een feestje! Hoe raar en onwennig het brengen en 
halen was in het begin, zo goed gaat het nu. We heb-
ben de gezellige praatjes met de ouders erg gemist. 
Nu gaan we beginnen met het nieuwe thema Sport 
en Bewegen. Daarvoor maken we hele leuke knutsels 
en we gaan hindernissen uitstippelen op de groep. 
Maar vooral hopen we op veel mooi weer, zodat we 
lekker buiten kunnen spelen met elkaar. Wij maken 
er een leuke tijd van! 

WOESTE WATERVAL

Hoeraaa, we 

zijn er weer!

Acht weken lang hebben we jullie niet gezien, wat hebben 
we jullie gemist! Zo fijn dat iedereen nu weer mag komen. 
Voor sommige kinderen was het best weer wennen. Maar 
anderen renden zó naar binnen. Inmiddels is iedereen 
weer helemaal vertrouwd bij ons.  
We hebben ons best gedaan om van de Corona-tijd nog iets 
leuks te maken. Zo hebben we op een canvas doek verf gedaan 
en folie geplakt en daar konden de kindjes overheen lopen en 
kruipen. 
Ook is er in het begin met een klein groepje nog geknutseld 
voor Pasen. Sommige kindjes waren de afgelopen periode 
jarig. We hopen dat jullie ook zonder ons een fijne verjaardag 
hebben gehad.
Toen alle kindjes weer terug waren, hebben we gelijk volop 
geknutseld, want we hadden de Dierentuin als onderwerp, 
heel erg leuk. Nu gaan we alles ontdekken over Sport en 
Bewegen. Wat zullen we lenig worden!! Pssst vonden jullie ons 
kadootje voor Vaderdag en Moederdag leuk? 

DANSENDE D
UINEN
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Zomertips
Ook deze zomer is er om ons heen van 
alles te beleven voor dreumesjes en 
peuters. De meeste kinderboerderijen 
en speeltuinen vinden het leuk als je 
langs komt. Ook een dagje dierentuin 
en de enorme zandbak aan zee is 
natuurlijk één groot feest.  
Ook Kidsproof.nl helpt je met leuke 
tips en creatiefconfetti.nl organiseert 

speciale dagkampen voor 
de iets oudere zusjes en 
broertjes.

Zonnepret
Bij lekker weer zijn de kindjes 
nu het grootste deel van de dag 
buiten. Dus breng je kindje ’s 
ochtends al goed ingesmeerd naar 
Het Vosje! 
Op het heetst van de dag smeren 
we natuurlijk bij.
Maar ook buiten Het Vosje 
zijn goede zonnecrème, 
petjes, voldoende drinken én 
zwemkleertjes deze dagen 
onmisbaar.  

Medailleregen bij Het Vosje
Bij ons in Haarlem heeft het de laatste tijd 
enorm geregend. Het regende diploma’s!

Alle kinderen deden hun uiterste best om een 
handenwasdiploma 
te krijgen.
En onze leidsters 
hebben zich bijna 
allemaal bekwaamd 
tot Babyspecialist. 
Wat zijn we trots op 
iedereen! 

Chiara zegt tegen Siem “Oh, wat heb je 
toch een knap koppie”, waarop Siem zegt 
“jij hebt ook een knap kontje.”
 
Nora zegt tegen de mama van Roan “Ik 
had vandaag m’n voeten in de verf. Dat 
is wel een beetje smerig hè!”

Abbe zegt tegen Donna “Ik moest naar 
de dokter voor natte scheetjes haha.”
 
Lise is bezig met Chiara haar haren en 
zegt  “als het even niet lukt Chiaar dan kan ik even 
geen vlecht maken oké?” 

Isa zegt “Donna ik moet sporten!” Ze begint gelijk met 
opdrukken!  

Damayanthi vraagt aan Emma “waar is jouw 
elastiekje?” Emma zegt: “weet ik niet, die Is 
weggewaaid.”
  
Noa zegt tegen Chiara “Ik ben door een mug gestoken. 
En dat heeft mama gedaan.” 

Cato zegt tegen Sandra “Heb jij een buik?” Waarop 
Sandra zegt “ja, ik heb een buik”.  “Heb jij dan ook 
borsten” vraagt Cato. “Haha, ja ik heb ook borsten!” 
lacht Sandra.

Max zegt: “Sabine, als je ademt in je 
buik dan word je vanzelf wel warm”

“Kijk, ik ben Batman op een 
hobbelpaard” zegt Leander.

Sara kijkt naar haar broek, ziet haar 
sokken eronder uitkomen en zegt: “Zooo 
ik ben gegroeid!”

Emily is in de keukenhoek en zegt: “Ik 
moet voor mijn mama koken want die 

is ziek...”  “Oh is mama ziek”, vraagt Adinda? Emily: “ja 
nep ziek.”

Adinda vraagt na het slapen aan Quinten: “Wil je op de 
wc plassen?” Waarop Quinten antwoordt: “Vandaag 
niet, vandaag heb ik gepoept.”
 
Jacq vraagt aan Ruby: “Is de kapper dicht? “Ja” zegt 
Ruby “en opa ook!” 

Lieke zegt tegen Damayanthi: “Als het regent, mag 
ik dan bij jou thuis spelen?” Waarop Damayanthi 
zegt: “Nee sorry schat dat kan niet.” Lieke: “Maar als 
meneer Rutte zegt dat het mag, kan het dan wel?”.



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

Instagram: @kdvhetvosje
 

De Kunst van Kinderopvang

SAMEN zorgen we voor een 
veilig en hygiënisch Vosje
✔ Overdrachten gaan alleen in Bitcare.

✔ Breng- en haalmomenten; knuffel, kort en krachtig.

✔  Hou de 1,5 meter afstand in acht, zowel binnen als 

buiten.

✔ Gebruik de eigen handgel voor ouders en kinderen

✔  Wij nemen het kind bij binnenkomst over maar 

raken de ouders niet aan.

✔  Tijdens de breng- en haalmomenten mogen de kin-

deren niet spelen op het buitenspeelterrein, Uiteraard 

spelen ze tijdens de opvang wel lekker buiten.

✔  Breng- en ophaaltijden zijn heilig en daardoor veilig.

✔  Geef dus elke dag aan hoe laat je kind wordt opge-

haald. 

✔  Wij zorgen er dan voor dat het klaar staat.

✔  Altijd tasjes met naam, droge handdoek en zwem-

kleding paraat, klaar voor de waterpret.

✔  Smeer kinderen ’s ochtends voor het brengen alvast 

in met een goede zonnecrème.

✔  Hebben kinderen verkoudheidsverschijnselen, dan 

komen ze niet.

✔  Hebben kinderen thuis paracetamol gekregen, dan 

komen ze ook niet.

✔  Wil je iets langer contact met de leidster? Stuur een 

chatje. Zij belt jou zodra het kan.

✔  Heb je vragen aan Het Vosje, stuur ons een mail. Wij 

geven snel antwoord!

✔  Meld tijdig bij Het Vosje, wanneer je kind thuisblijft.

✔  Slapen in een slaapzak van thuis vinden kinderen fijn.

✔  Makkelijke schoenen en kleding zitten lekkerder bij 

het spelen.

✔  Is je kind eraan toe, doe dan ook thuis actief aan 

zindelijkheidstraining.

✔  Verandert er iets in het dagritme of voeding? Laat 

het ons weten.

 ZO ZORGEN WIJ SAMEN VOOR EEN CORONAVRIJ VOSJE!

©® KINDERDAGVERBLIJF HET VOSJE
Marsmanplein 212 - 2025 DV Haarlem Noord
Telefoon: 023 - 546 55 50 
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>  Dat bleek makkelijker gezegd dan gedaan. Bij het schrijven van zo’n 
boekje komt nog best veel kijken. Is het verhaal niet te saai? Zijn trollen 
niet te spannend? Zo maar een paar korte vragen waar best lang over 
nagedacht moest worden voordat ze konden gaan schrijven en kunstenares 
Eva Toorenent de illustraties kon gaan maken. En dan bedachten ze ook 
nog dat er een Vossen Verjaardagslied moest worden gecomponeerd! De 
tijd is sinds dat etentje voorbij gevlogen maar uiteindelijk is het gelukt! 
Het boekje prachtig geworden en er is een een mooi liedje gemaakt waar 
iedereen super trots op is! 

Héél véél leesplezier, en luister het liedje op 
het-vosje.nl - Over het Vosje - Feest in het Vossenbos 

Eten bij Het Vosje

Wat dacht je van een Tajineschotel, Neptunus vis, 
Spaghetti of Nuggets? 
Tja jullie dachten toch niet dat de kinderen bij Het Vosje alleen maar 
puree met doperwtjes kregen? Hoewel die ook lekker zijn, probeert 
onze chef telkens iets nieuws om de smaak van de 
kleintjes al vroeg te ontwikkelen. En dat lukt hem 
geweldig want de kinderen vinden alles heerlijk! Het 
zomermenu staat weer op de site. 
Kijk maar op het-vosje.nl - Dagelijks - Gezond eten

Verder lezen Feest in het Vossenbos van pag.1 >


