
Op naar een 
      vrolijke lente!

Lieve ouders en 
kinderen,
Op het moment 
dat ik dit voor-
woord schrijf, 
is de lente nét 
begonnen en is 

het heerlijk weer. De bolletjes 
komen uit de grond en overal 
zien we vrolijke narcisjes. We 
gaan dus lekker het voorjaar 
tegemoet. 

Afgelopen periode nog hebben 
we enkele groepen moeten 
sluiten omdat er heel veel 
besmettingen waren. Vanaf nu 
hopen we de groepen open te 
kunnen houden. Na de lande-
lijke versoepelingen kunnen 
we ook bij Het Vosje langzaam 

terug naar ‘Normaal’. We hopen 
van harte dit jaar weer de Zo-
merfeesten te kunnen vieren. 

Met ons thema ‘Warmte in de 
winter’ hebben we het ook 
zonder sneeuw en ijs heerlijk 
gehad. Nu verdiepen we ons 
met de kleintjes in goochelen 
met ‘Hocus Spocus’ en op de 
groepen is er heel gezellig 
carnaval gevierd. Ook is er 
stevig geknutseld voor Valentijn 
en straks maken we natuurlijk 
eitjes en haasjes voor Pasen. 

Op Het Vosje is er een ware 
babyboom. Inmiddels is een 
aantal leidsters zelf moeder ge-
worden en in het najaar komt er 
nog een aantal nieuwe baby’s 

… Jullie zien de aankondigingen 
op de deuren. 
 
Sommige Oudercommissies zijn 
alweer live bij elkaar geweest. 
En dat voelt goed. Er zijn nog 
vacatures omdat enkele ouders 
met hun kinderen vertrekken 
naar de basisschool. Met de 
Oudercommissie vergade-
ren we 3 à 4 avonden 
per jaar. Hun inbreng 
is belangrijk voor 
Het Vosje. Voelt u 
zich hiertoe aange-
trokken? Stuur dan 
svp een mailtje 
naar ouderraad.
vosje@gmail.com.

Namens de 
leidsters wens ik 
jullie een fijn en 
vrolijk voorjaar! 

Jacqueline

Het laatste nieuws van Kinderdagverblijf Het Vosje 

Voornaam Achternaam 
DIT EXEMPLAAR IS EXCLUSIEF VOOR:
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Groepsnaam

Peutertje luister…
Voorlezen is op elke kinderleeftijd belangrijk. Al van kleins af aan genieten 
kinderen ervan om naar je stem te luisteren en tegelijk naar plaatjes te kijken 
in een boekje. Het helpt bij hun taal- en spraakontwikkeling. Ze leren woorden 
en afbeeldingen begrijpen en leren ook zich hierop te concentreren. Bovendien 
stimuleert voorlezen de kinderfantasie.  
Ook op Het Vosje wordt er natuurlijk voorgelezen. En dat begint bij de kleinsten 
uit karton- en knisperboekjes. Worden ze groter dan komen er boekjes over de 
activiteitenthema’s van de groepen. En natuurlijk zijn er de beroemde verhalen van 

Dikkie Dik en Woezel en Pip. 
Het is een goede tip om ook thuis elke dag 
eventjes voor te lezen. En wil je niet steeds 
nieuwe boekjes kopen, ga dan eens 
rondneuzen in de bibliotheek. Trouwens, 
grote kans dat je dan een groep 
Vosssenkinderen tegenkomt, dat 
daar een voorleesuurtje heeft.

HET VOSJE HELPT BABY’S EN 
PEUTERS IN OEKRAINE
Helpen jullie mee?
het-vosje.nl/oekraine.html

VossenStreken
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Reddertjes

Bosgroep
Zeg, hebben jullie onze nieuwe topper, Marissa, al 
ontmoet? Welkom op de Bosgroep!  
Voor het thema ‘Warmte in de winter’ hebben wij warme sjaals 
geknutseld en daarop mooie vormpjes geplakt! En daarnaast 
hebben we handschoenen ingekleurd en met slagroom op 
de tafel gespeeld, als smeltende sneeuw. Wat een pret! Want 

ja, die sneeuw hebben we buiten wel 
gemist. Maar we gaan wel naar buiten 
hoor, ook omdat steeds meer kleintjes 
op de groep kunnen lopen, dus die 
kunnen gezellig mee. Op onze Bosgroep 
zijn er weer een paar nieuwe kindjes 
bijgekomen, zó gezellig! Met ons nieuwe 
thema ‘Hocus Spocus’ gaan we het 
voorjaar naar ons toe toveren. Oeps, 
hopelijk toveren we onszelf daarbij niet 
weg.

Ook al was er buiten nauwelijks sneeuw en ijs, wij hebben toch 
een hele leuke winter gehad en mooie winterknutsels gemaakt. 
Zo mocht elk kindje een schaats kiezen in een 
kleur en die kon worden geverfd. Voor de ijzers 
mocht iedereen aluminiumfolie scheuren en de 
stukjes onder hun eigen schaats plakken. Het 
verven was een kunst op zich. Het ene kindje 
verfde met een kwast en de ander smeerde 
de verf lekker met de vingertjes. Ook hebben 
de kinderen warme wintermutsjes geknutseld. 
We hebben heel veel over de winter verteld en 
gezongen, het was een heel leerzaam thema. De 
kinderen weten nu heel goed wat warm en koud 
inhoudt. 
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Nemo

Jungle

Bosgroep

Wow, wat was het weer gezellig op de Jungle. 
Ons thema was Warm worden in de Winter. Nou, 
dat was niet zo moeilijk. 
We hebben met de kinderen lekkere warme 
sneeuwballen gebakken. Ja echt! En die hebben we 
gezellig aan tafel opgegeten. Want sneeuwballen 
moet je niet laten smelten, toch?! In plaats van 
echte sneeuw hebben we met klei sneeuwpoppen 
gemaakt. Poeh, en toen ging het toch stormen! 
Voor ons geen probleem hoor, we zijn gewoon 
gezellig gaan picknicken en ‘met de trein’ naar 
Amsterdam gegaan. En na de storm hielpen we de 
juffies om het speelplein schoon te maken. Hoe 
vonden jullie trouwens ons Valentijnskadootje? We 
hebben er hard aan gewerkt. Nu gaan we leren 
goochelen en hebben al een konijn uit de hoge 
hoed getoverd. Goed hè!

           Wat gaat de tijd toch snel! We zitten alweer in het 
jaar 2022. Weer een heel jaar om veel leuke dingen te 
doen. Helaas gaan sommige kindjes verhuizen of naar 
een andere groep, maar gelukkig komen er weer nieuwe 
kindjes bij. 
Eind vorig jaar hebben we onze lieve Guisou uitgezwaaid 
die heel lang bij ons was. We hebben er een leuke collega 
voor terug gekregen: Nikki werkt op maandag, woensdag en 
donderdag bij ons.  
Onze kinderen vinden het heel leuk om met elkaar te spelen 
en te knutselen. En de geweldige thema’s van Het Vosje 
helpen ons hierbij. Nu zijn we bezig met het toverthema 
‘Hocus Spocus’ en wordt er een grote ketel geverfd. Hij is 
heel mooi geworden met allemaal prachtige glitters. Wat zou 
daaruit tevoorschijn komen? Wij hopen op een gezond en 
gezellig voorjaar!  
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Sprookjes

Winnie de Pooh

Wat zijn we blij dat we weer allemaal samen zijn, 
gezond en wel. We zijn dolblij dat we onze kinderen 
weer op de groep hebben. Iedereen is weer gezond 
en ook onze lieve Martine is weer terug! Wat 
hebben we haar gemist! 
We gaan lekker verder waar we gebleven zijn met al 
onze Sprookjes-avonturen. Zo hebben we Valentijnsdag 
gevierd, zijn we hard aan het werk met onze thema’s, 
knutselen we erop los en leren straks om zelf te 

toveren! Daarnaast 
dansen en knuffelen 
we natuurlijk elke 
dag heel veel. 
Lieve ouders, wat 
hebben jullie ons 
verwend met alle 
lieve cadeautjes en 
lieve woordjes. Dit 
heeft ons heel goed 
gedaan.  

Sommige kindjes zijn 
overgestapt naar de 
peuters, we zullen 
jullie missen. Máár.. 
er zijn ook weer 
nieuwe kindjes bij de 
Sprookjes gekomen. 
Wat is het er hier leuk 
hè!

Hallo allemaal, hier zijn we weer met onze Vossenstreken. 
De eerste maanden hebben we heel veel lieve kindjes bij 
Winnie de Pooh mogen verwelkomen. En ze zijn gelukkig 
heel snel gewend. 
We vinden het altijd jammer als grotere kinderen naar de 
peutergroep gaan, maar gelukkig zien we ze nog af en toe. 
Ook Samantha gaat ons helaas verlaten; maar hoera, we 
krijgen er een hele leuke leidster voor terug: Anna. De meeste 

kinderen hebben al kennis met haar gemaakt en ze vinden 
Anna reuze lief. Voor ons winterse thema hebben we op 
de groep een sneeuwpop geknutseld die we zelf zo warm 
mogelijk mochten aankleden. Daar leren de kleintjes heel 
veel van. Het wordt ook vast heel leuk met ons nieuwe thema 
Hocus Spocus. Wat zullen we de komende weken eens gaan 
toveren? Jullie kunnen onze creaties binnenkort zien!



Floor vraagt “Wie heeft er wel eens 
in een vliegtuig gezeten?” Beau: “ja 
ik ga met tui naar het zwembad 
toe.”

Liona vraagt “Wie heeft er al een 
kerstboom thuis?”, waarop Kaatje 
zegt “Jaa wij hebben ook een 
kersenboom thuis.”

Joah: ”Ik bijt je niet, ik raak je 
gewoon met m’n voortanden.”

Kristiaan vraagt aan Floor “Juf is dat wijn?”, terwijl ze 
een smoothie drinkt.

Kayleigh zit liedjes te zingen in het Engels. Adinda 
vraagt wat ze zingt, waarop Kayleigh zegt “dit is 
Engels, ik kan ook Bonjour dat is Frans.”

Isa: “Ja maar juf, daarom is geen reden, als je van de 
trap af valt ben je snel beneden. Dat zeggen mama en 
oma altijd.” 

Alex: “Weet je juf, ik groei en weet je waarom? Mijn 
mama heeft grote onderbroeken gekocht.” 
 

 “Ik heb een Carola test gedaan” 
vertelt Jet.

Nova doet haar trui omhoog, wijst 
naar haar hemdje en zegt “kijk dit is 
mijn BH”. 

Juf Jenny wekt een dagje op de 
Reddertjes. Senne vraagt haar 
“woon je vandaag een dagje op de 
Reddertjes?”

Casper heeft last van zijn oor, Flip zit naast hem en 
zegt “ik zie het stromen”.

Jaimy vraagt aan Sia “ga je koffie maken?” Sia zegt 
“nee, ga maar huilen.” 

Jesse vraagt aan Maud “vindt jij koffie lekker?” Maud 
zegt “Ja heel lekker!”  Jesse: “Als ik later groot ben ga ik 
ook lekker koffie drinken”. 

Aan tafel vragen we aan Senne die naar Den Bosch gaat 
verhuizen. Wat ga je daar doen ? Senne zegt “ik ga met 
Soraya een Bossche Bol eten”.
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Prietpraat

NIEUWE LINSCHOTEN OUDERRAAD
Hallo ouders, wij vormen de nieuwe Oudercommissie en 
nemen het stokje over van Rens, Wouter, Renske en Nicole. 
We gaan met nieuwe leuke activiteiten aan de slag, zoals 
natuurlijk de Leidsterdag en wellicht een nieuwe EHBO-
avond voor ouders. 

Heb je als ouder of verzorger vragen of loop je tegen een 
probleem aan? Neem dan contact op met een van ons! Wij 
zijn er voor jullie en vergaderen regelmatig met Jacqueline. 
Ook zoeken we nog versterking. Doe je mee? Laat het ons 
weten! Per mail: ouderraad.vosje@gmail.com of in de gang.  

Fleur is al bijna 3 jaar 
te vinden bij Het Vosje. 
Dochter Noor (3) zit op 
de Jungle en zoontje 
Ole (7 mnd) is bij de 
Sprookjes.

Saskia heeft 2 dochters 
op Het Vosje. Nova (3) 
op de Jungle en Loïs (8 
mnd) op de Nemo. 

Caroline is de moeder 
van Jesse en Pelle. 
Pelle is nu bij de 
Sprookjes en gaat naar 
de Jungle.



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

Instagram: @kdvhetvosje
 

De Kunst van Kinderopvang

©® KINDERDAGVERBLIJF HET VOSJE
Linschotenstraat 21 -  Haarlem Centrum
Telefoon: 023 - 546 55 50 

Volg ons op Facebook en Instagram

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

Vakantieplannen…?    
Lieve ouders, laten het jullie ons weer weten wanneer 
jullie de zomervakantie hebben gepland? Dan kunnen wij 
daar met ons zomerrooster rekening mee houden. Alvast 
bedankt!

Lekker Lentemenu  
Een nieuwe lente, dat betekent natuurlijk een nieuw menu met 
gezonde, lekkere maaltijden met voorjaarsgroenten. Speciaal 
afgestemd op wat kinderen lekker vinden én goed voor ze is. 
Begin april staan de nieuwe gerechten op de website, voor alle kinderen 
van 1+ die tussen de middag een warme maaltijd krijgen. Dat wordt 
smullen! Ook voor de andere kinderen die een lunch krijgen van lekker 
vers brood. Dat is minstens zo lekker. 
Het volledige menu is voor u verkrijgbaar op de groep of kijk op 
www.het-vosje.nl/gezond-eten-op-kinderdagverblijf.html

 MENU
voorjaar 2022

Woensdag

Donderdag

Dinsdag

Maandag

Vrijdag

• Open Keuken

• Stamppot hete bliksem
• Runderbraadworstjes
• Jus (Vegetarisch)

• Gekookte aardappelen
• Rode bieten
• Reepjes rundvlees in jus

• Orientaalse gehaktschotel
• Bio Basmatirijst

• Beertjes Ravioli in saus 
met erwten

• Rijstschotel met 
visstukjes

• Orientaalse 
gehaktschotel

• Bio Basmatirijst

• Bio rijst- en groentepan
• Rundergoulash

• Bio aardappel 
groenteschotel met kip

• Jus (Vegetarisch)

• Koolvisstukjes gemarineerd
• Groentemix broccoli 

wortelen bloemkool
• Gekookte aardappelen
• Roomsaus

• Worteltjes
• Gekookte aardappelen
• Bio curryworst (kip) in 

tomatensaus

• Gekookte aardappelen
• Spinazie à la crème
• Gepaneerde Alaska 

koolvis in visvorm

• Beertjes Ravioli 
in saus met 
erwten

• Reepjes rundvlees in jus
• Sperziebonen
• Gekookte aardappelen

• Mini ravioli “Mama Mia”
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De Kunst van Kinderopvang

Kom mee naar buiten allemaal…..
Na alle winterse buien 
genieten we eindelijk van 
heerlijke zonnige dagen. Wat 
zijn we daar aan toe! 
Overal staan de krokusjes en 
narcissen in bloei en de eerste 
lammetjes dansen alweer in de 
wei. Die dansen echt hè. Het superleuk om daar met 
je kleintje naar te gaan kijken in de schaapskooi of de 
kinderboerderij. Ook de speeltuinen en zandbakken 
gaan weer open zodat we straks heerlijk buiten kunnen 

spelen. Ook bij Het Vosje worden de pleinen en speeltoestellen weer opgepoetst voor veel 
gezonde buitenpret. Elke dag gaan we wel even naar buiten voor een frisse neus en de 

kinderen vinden het heerlijk. Nu alles weer normaal open mag, is het zeker leuk om 
eens een kijkje te nemen bij kindvriendelijke uitspanningen zoals Linneaushof, de 
Zouthoeve en Schoterhoeve of Floragaarde. Veel plezier!


