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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 
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 ieder-
een een 
hele fijne 
zomer 
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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Dit voorjaar hebben wij ons beziggehouden met de 
thema’s ruimte en insecten. We hebben raketten 
geknutseld en rupsjes nooit genoeg. Hiermee werd de 
fijne motoriek gestimuleerd want het is soms best lastig 
om kleine dingetjes op te pakken.
En toen werd het heerlijk weer buiten! Dus hebben we daar 
lekker vaak gespeeld met de zandbak en de watertafel. 
Wanneer het zonnetje schijnt, is iedereen blij. We hebben 
liedjes gezongen en boekjes gelezen over de lente, de zomer 
en over insecten. Sommigen herkenden de beestjes van 
buiten. Ook zijn er weer nieuwe kindjes op de groep. Welkom 
allemaal, we gaan snel met jullie spelen en knuffelen. 
Nu gaan we aan de slag met piraten; daarvoor maken we 
echte mutsen en gaan we op zoek naar een schat. Spannend! 
We zullen ons deze zomer dus zeker niet vervelen.

Hebben jullie ook zo genoten van onze prachtige 
raamschilderingen? Die hadden we gemaakt voor ons 
thema insecten; daar gingen we dan samen naar kijken en 
alles benoemen. En vervolgens hebben wij mooie vlinders 
en lieveheersbeestjes geknutseld. 
Joepie, de zomer komt er aan! Wij kijken er naar uit om lekker 
met water te spetteren en gezellig te gaan picknicken op onze 
picknick tafel. Er is mooi nieuw speelgoed bijgekomen op ons 
eigen pleintje. Daar gaan we met de kleintjes veel plezier van 
beleven, samen met ons eigen huisje en het kunstgras. 
Cindy heeft dochter Riley gekregen, ze komt al snel weer terug 
op Het Vosje. Helaas gaat Tess ons verlaten.  Maar hoe dan ook, 
dit wordt een Top zomer !!!. 

Over insecten viel zoveel leuks te ontdekken. De kinderen hebben een rupsje geknutseld 
en een mooie vlinder geverfd. Het boekje Rupsje nooit genoeg is heeeel vaak voorgelezen 
en bezongen. Maar nóg veel leuker waren de echte rupsen die wij op de groep kregen. 
Zachte harige beestjes die in een potje aan het rondkruipen waren en allemaal webjes 
maakten. 
Na een paar dagen verdwenen de rupsen in een cocon waarin ze aan het deksel hingen. Toen 
was het wachten tot er mooie vlinders uitkwamen. Dit duurde een aantal dagen en al gauw 
werd de eerste vlinder geboren. Er volgden nóg 4 vlinders. Wat was dit bijzonder en wat 
vonden de kinderen dit interessant. Toen ze allemaal geboren waren hebben wij ze gevoed met 
suikerwater en lekkere stukjes appel en banaan. Ze zijn nog een paar dagen bij ons gebleven om 
hun vleugels te laten drogen en daarna hebben we ze in de natuur vrijgelaten. Wat een avontuur 
was dit! Op naar het volgende thema! 

LICHTE LUCHT

RUSTIGE RIF

WOESTE
WATERVAL
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Op het Vossenbos hebben wij voor 
het thema insecten mooie kleurrijke 
vlinders gemaakt. De oudste kinderen 
mochten hun vlinder daarna zelf 
proberen uit te knippen of prikken. 
Ook hebben we een liedje erbij gezongen 
over een rupsje dat een vlindertje 
wordt. Nu is ons nieuwe thema Piraten. 
Op het Vossenbos gaan wij echte 
piratenleiders inkleuren en papegaaien 
plakken. En we lezen een spannend 
verhaal voor over Woeste Willem. 
De laatste weken moesten we helaas 
afscheid nemen van een heleboel 
kinderen die 4 jaar zijn geworden. Zij 
beginnen aan een nieuwe fase. Heel 
spannend voor de kinderen én voor 
de ouders. Wij gaan jullie allemaal 
erg missen maar gelukkig hebben we 
er een heleboel lieve nieuwe kindjes 
voor terug gekregen. Voor alle 4 
jarigen heel veel plezier op school en 
voor alle nieuwe kindjes “Welkom 
op het Vossenbos!” 

LICHTE LUCHT

Er is deze lente héél véél geknutseld. Zoals een mooie rups die we met een 
ballon hebben gestempeld en een lieveheersbeestje met een appel. Dat was wel 
een beetje gek natuurlijk want appels zijn toch om op te eten! 

Voor de 3-plus kinderen is er met elk thema een werkblad. 
Dat is soms best moeilijk, maar ook dit lukt jullie al super 
goed! Zo kunnen we jullie al een beetje voorbereiden op de 
basisschool. Voor Moederdag hebben we een mooi plantje 
gemaakt. De kinderen hebben helemaal zelf de bakjes met 
aarde gevuld en de zaadjes er in gedaan, knap hoor! Ook voor 
Vaderdag hebben we een verrassing gemaakt. Voor de 4-jarige 
kleuters hebben we hele leuke afscheidsfeestjes gevierd! Hallo 
nieuwe kindjes uit de babygroep, welkom bij de peuters. 
Wij hebben super veel zin in de zomer en in ons nieuwe 
thema: Piraten! We gaan knutselen én op zoek naar een 
schat! 

REIZENDE ROTSEN

VOSSENBOS

WOESTE
WATERVAL

lessuggesties bij: 

Uitgeverij Lemniscaat

Woeste Willem
Ingrid & Dieter Schubert

© Tekst: Anke van Boxmeer & Els van Dijck, uit: Spelen met prentenboeken, een uitgave van Lemniscaat, 2017

© Illustraties: Ingrid & Dieter Schubert, uit: Woeste Willem, een uitgave van Lemniscaat, 1992, 2005
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Wij gaan lekker buiten met water spelen, 
want de zomer is begonnen en het is 
heerlijk weer. Van je spetter, spatter, 
spater, wij zijn zo dol op water. 
Ook zijn we na de kleine kriebelbeestjes 
begonnen aan een nieuw leuk thema. Dit keer 

gaat het over piraten. Nou, daarvoor 
gaan we natuurlijk mooie knutsels 

maken en verhaaltjes voorlezen. En voor 
de zomer staat het volgende thema al klaar: 

Kamperen op Het Vosje. Dat wordt natuurlijk 
superleuk, met tenten bouwen, slapen op 
matjes en heel veel picknicken. Gaan jullie 
ook nog op vakantie of er lekker op uit? Er is 

babynieuws bij ons: Stephanie heeft een 
zoontje gekregen, Jake Milo. Veel geluk en 

wij wensen iedereen een hele fijne zomer! 

Wat hebben we uitgekeken naar dit heerlijke zonnetje! Eindelijk 
kunnen we buiten met water spelen. Wat een feest! Hoe klein we 
ook zijn, wij zijn super druk geweest met het Vosje-thema Insecten. 

We hebben mooie Libellen geknutseld en mieren. Die 
zijn meteen ook buiten onderzocht. Ineens kropen er 
overal (nep)spinnetjes door de groep. Dat was leuk 
maar ook wel een beetje spannend. En nu we het 
toch over kruipen hebben.. er zijn heel veel kindjes 
die dat plotseling doen. Of zelfs kunnen lopen. Sam 

loopt de hele groep door en Olivier en Thijs kruipen over elkaar heen. Zo 
leuk vinden ze dat!
Voor de zomer is ons speeltuintje bij de groep heel gezellig gemaakt met 
een glijbaan, loopautootjes en een watertafel voor als het warm is. Ook 
kunnen we heerlijk spelen met het zand in de nieuwe zandbak. Lang 
leve de zomer!

WOLLIGE WEIDEVOSSENBOS

lessuggesties bij: 

Uitgeverij Lemniscaat

Woeste Willem
Ingrid & Dieter Schubert

© Tekst: Anke van Boxmeer & Els van Dijck, uit: Spelen met prentenboeken, een uitgave van Lemniscaat, 2017

© Illustraties: Ingrid & Dieter Schubert, uit: Woeste Willem, een uitgave van Lemniscaat, 1992, 2005

DANSENDE DUINEN
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PRIETPRAAT
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!” 



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

©® KINDERDAGVERBLIJF HET VOSJE
Marsmanplein 212 - 2025 DV Haarlem Noord
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 Marsmanplein
De oudercommissie bestaat uit papa’s en mama’s. Het liefst een uit iedere 
groep. Regelmatig hebben zij overleg met Jacqueline over hoe het gaat 
op de groepen, over vragen en opmerkingen van ouders over de opvang. 
Beleid, kwaliteit, veiligheid en spel- en ontwikkelingsactiviteiten. Elk jaar 
houdt de oudercommissie een klanttevredenheids-onderzoek. Daarnaast 
organiseren zij o.a. de jaarlijkse Leidsterdag. 

Wil je ook lid worden? Stuur dan een mail naar ouderraad.vosje@gmail.com. 

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.

PRIETPRAAT




