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Groepsnaam

VossenStreken 

Zomerpret
Beste kinderen 
en ouders, 

Wat is dit voor-
jaar omgevlo-
gen! Eindelijk 
kan en mag 
alles weer en 

daar hebben we volop van 
genoten. Op de groepen is 
het super gezellig, de kinde-
ren hebben veel plezier én 
leren ondertussen ook erg 
veel. 

Elke 6 weken een ander thema 
is een geweldige stimulans. Bij 
het thema Lekker en Gezond 
vonden de kinderen het erg 
leuk om planten te zien groeien 
en bloemen te zien bloeien. Ze 
hebben allerlei groenten leren 
kennen en natuurlijk hebben ze 
gesmuld van de zelf gekweekte 
aardbeien. Want gezond is ook 
heel lekker! 

Het zonnetje begint soms lekker 
door te komen en dan is er 
niets heerlijkers dan lekker bui-
ten te spelen. Lieve ouders, 
brengen jullie de kinderen 
goed ingesmeerd naar Het 
Vosje, dan kunnen we met 
mooi weer direct naar buiten?!

In deze Vossenstreken krijgen 
jullie weer een inkijkje in wat 
we zoal beleven op de groepen. 
Met elkaar hebben we genoten 
van de Koningspelen, er was 
voor iedereen iets leuks te 
doen, met een heuse medaille 
en lekker ijsje tot besluit!

De babyboom is nog volop aan 
de gang bij Het Vosje, een aan-
tal leidsters krijgt straks zelf een 
kindje. Sommige gaan we een 
tijdje missen en we wensen ze 
een fijn zwangerschapsverlof.
In september hopen wij weer 
een gezellig zomerfeest te 

kunnen organiseren. 
Tot dan wens ik iedereen een 
hele fijne zomer! 

Groetjes,  
Jacqueline 

We wensen jullie nu al heel veel plezier. Maak 
je een reis met auto of vliegtuig naar een verre 
bestemming, dan hebben we nog een paar tips.
Met wat lees- en knipboekjes zijn kleine kinderen 

direct een 
tijdje bezig. 
Print ook een 
paar kleur- en 
scheurplaten van 
internet. Het geeft je 
kindje afleiding en heel 
veel om naar te kijken. 

Onderweg is vast veel te zien, en daar kun je geluidjes 
bij maken, een vragenspelletje doen en liedjes bij 

zingen. Met wat afgeplakte wc-rollen en 
rijst erin, heb je gezellige muziek erbij! 

Voor onderweg
Vergeet nooit een 
flinke voorraad water, 

zonnebrandcrème en 
petjes. En iets gezonds om te 

eten en drinken. Dan kan de reis niet 
meer stuk!

Op vakantie gaan is heerlijk! 



LINSCHOTENSTRAATZOMER 2022

Reddertjes

Bosgroep
Lieve kinderen, wat hebben we al mooi weer gehad dit 
voorjaar. We konden lekker vaak  buiten spelen en dat 
vinden jullie allemaal heerlijk. 
Laten we hopen dat het ook de komende maanden zulk mooi 
weer blijft. Maar ook binnen hebben we het heel erg leuk 
hoor. Met elkaar hebben we fruitmandjes geknutseld en daar 
hebben we lekkere bananen, druiven en appels op geplakt. Zo 
leerden we allemaal nieuwe kleuren, geuren en smaken van 

wat lekker en gezond is. En tegelijk ontwikkelen we onze fijne 
motoriek, goed hè!
Voor Moederdag hebben we mooie bloemenmanden gemaakt 
en ieder bloempje had zijn eigen gezichtje. Natuurlijk zijn ook 
de vaders niet vergeten. We hopen dat jullie blij zijn met jullie 
cadeautje. 
De kinderen hebben er met heel veel plezier aan gewerkt. 
Fijne zomer allemaal!

Hoi! Wij hebben een lekker en gezond thema achter de 
rug! Wat hebben onze kindjes weer veel geleerd! We 
hebben gesproken over wat ze lekker vinden om te eten 
en daarbij gekeken of het niet alleen lekker maar of het 
ook gezond is. En gelukkig… de meeste kindjes eten 
lekker gezond! 
Er is natuurlijk ook flink geknutseld. Ze mochten pizza’s maken. 
Die zagen er allemaal héél gezond uit. Jammie!
Het spelletje ‘wat is weg?’ was heel leuk om te doen. Er 

liggen stukjes fruit en groente onder een doek en we halen er 
stiekem eentje weg. En ja hoor, ze wisten precies welk stukje 
weg was. Dit is voor thuis ook een leuk spelletje!
Fijn dat jullie zo blij waren met de Moederdag- en Vaderdag 
cadeaus. We hopen dat jullie er lang plezier van zullen hebben. 
En we hebben ook de Koningspelen gehad, wat was dat 
genieten zeg! 
Heel fijn dat er ouders kwamen helpen, enorm bedankt 
allemaal! 
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Nemo

Jungle

Wat jammer dat een aantal kindjes naar de peutergroepen 
gaat. We gaan ze enorm missen. Maar gelukkig krijgen 
we er hele leuke kindjes voor terug. Nu kunnen we weer 
lekker met de kinderen knuffelen. We wensen alle nieuwe 
kindjes veel plezier bij ons op de groep. 
Voor Moederdag hebben we iets heel moois gemaakt. 
We vinden het belangrijk om iets te maken dat we met 
alle kindjes kunnen doen. Dat werd een theepot, met een 

theezakje, en mooi versierd met verf. 
Wij vinden het zo leuk dat we bij ons kinderen van 3 maanden 
tot 2 à 2,5 jaar hebben en te zien hoe snel hun ontwikkeling 
gaat. De een kruipt net, terwijl de ander denkt: ik ga proberen 
te stappen. En waar de een brabbelt, begint de ander al 
woordjes te zeggen, zoals papa en mama. 
En natuurlijk proberen ze elkaar na te doen, dat is geweldig 
leuk om te zien. 

Zo, wij weten precies wat een ananas, banaan, peer, 
meloen, broccoli en een maiskolf is. Het ziet er allemaal 
anders uit, smaakt anders maar alles is al even lekker en 
gezond! En dat hebben we hier toch maar mooi geleerd! 
Dat iets lekker is, ontdekten we al met Pasen. 
Want behalve onze leuke Paasbordjes hebben 
we ook Paasbakjes gemaakt voor chocolade 
eitjes. Wat zag dat er leuk uit hè? Nou, en dat 
we van knutselen houden, hebben jullie wel 
gemerkt met Moederdag en Vaderdag. We 

hopen dat jullie blij zijn met alle cadeautjes. 
Op Koningsdag hebben onze kinderen genoten van alle 
spelletjes en koekhappen. Het was écht een feestdag. 
Ook kijken we met veel plezier terug op ons Hocus Spocus 

thema. Want zeg nou zelf, die tovenaarshoed met die 
zelfgemaakte toverstaf is toch helemaal cool! 
Nu gaan we allerlei leuks verzinnen over sprookjes, 
maar daarover meer in de volgende Vossenstreken!
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Sprookjes

Winnie de Pooh

Hokus spokus pilatus pas, wij zouden willen dat er een 
nieuw verhaaltje voor de Vossenstreken was. Hier zijn we 
weer met allemaal nieuwe avonturen. 
Er zijn veel verjaardagen en afscheidsfeestjes gevierd. 
Ook is Koningsdag geweest met spelletjes en een prachtig 
springkussen. We hebben iets heel moois gemaakt voor alle 
mama’s en papa’s.  We hadden natuurlijk de leuke thema’s 
maar we hebben vooral erg veel gespeeld en nieuwe dingen 

geleerd: de eerste woordjes, de eerste stapjes. En we hebben 
heel veel gelachen. 
En ja ja nu komt het, we gaan alles horen en zien over 
Sprookjes, nou dat wordt natuurlijk fantastisch op onze groep! 
Dag lieve peuters, veel plezier op de peutergroep. En welkom 
lieve nieuwe kindjes. Fijn dat jullie er zijn! Wij gaan weer 
ontdekken, toveren, lachen en genieten samen. 

Hallo allemaal, hier weer een klein berichtje van Winnie. 
Wat is dit voorjaar omgevlogen hè! We hebben zóveel 
gedaan, en omdat het al vaak heel lekker weer was, zijn 
we veel naar buiten geweest. 
We konden zelfs al buiten picknicken in het zonnetje. We hopen 
dat we nog heel lang dit lekkere weer houden en een prachtige 
zomer tegemoet gaan. 

We hebben heel veel plezier beleefd en geleerd van onze 
thema’s. Er is getoverd en gegoocheld bij Hocus Spocus, dat was 
soms best spannend. Het thema Lekker en gezond was vooral 
lekker en gezond en we hebben genoten van alle nieuwe 
smaken en geuren. Natuurlijk hebben we ook flink geknutseld, 
zoals voor de papa’s en mama’s. En de komende weken leren 
we van alles over sprookjes. 
Het wordt een erg leuke zomer, wedden?! 
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Stoepkrijt! 
Hoe leuk is dat. Je kan hier zo veel leuke 
dingen mee doen. Gezellig samen de mooiste 
tekeningen op de grond maken! Maar met 
stoepkrijt kan je ook hele leuke spellen doen. 
Wat dachten jullie van een hinkelbaan?! Of pijlen 
tekenen voor Spoorzoekertje. Daarbij ga je naar 
iets op zoek. Zoals een leuke picknickmand die 
je ergens hebt verstopt. De pijlen op de grond 
helpen je met zoeken en als hij gevonden is, dan 
kun je heerlijk samen picknicken op de stoep!

Prietpraat

Het Vosje wenst alle kinderen 
en ouders/verzorgers een hele 

fijne zomervakantie 

Djalina zegt: “Kijk Sabrina, 
de zon schijnt op de bank! Ik 
ga ff in de zon leggen”. 

Audrey vraagt aan Nika: “Wie is dat?” (wijzend naar 
Evy). Nika zegt: “Boef”.

Maud vraagt: “Jesse wat heb je gedaan met 
Koningsdag”? Jesse: “Ik was gezellig in het café”! 

Kaatje doet Liona’s mouw omhoog en zegt: “Mooie 
kleurplaat op je arm Jona.”

Beau zegt tegen Fenna: “Wij zijn in het café vandaag.” 
Fenna: “Wat bedoel je?”  Beau: “hier waar we nu 
spelen.” (Beau bedoelt kdv)

Water 
geeft altijd waterpret! Heerlijk een badje 
vullen en er lekker in spelen. Maar ook kan je 
met water een activiteit doen! 
Vul een paar flessen met water en zet die neer als 
kegels op de bowlingbaan. Lukt het om de flessen 
met een voetbal of strandbal om te gooien?! 
Hebben jullie thuis water ballonen? Dat is niet 
alleen leuk voor een water gevecht maar je kan 
hier ook een spel mee doen. Maak met stoepkrijt 
cirkels op de muur. Lukt het de kinderen om de 
ballon tegen de muur in de cirkel kapot te gooien? 
Het geeft niet hoor als je mis schiet en een beetje 
nat wordt, je hebt sowieso pret voor tien!



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

Heel trots en blij had ik al eerder op FB 
bericht, en hierbij nogmaals dat we voor 
de Oekraïne-inzameling een enorme 
hoeveelheid baby- en peuterkleding, 
voeding en verzorgingsproducten (luiers 
en billendoekjes) hebben ontvangen. Er 
is een vrachtauto volgeladen die vorige 
maand rechtstreeks naar Oekraïne is 
afreist. De vrijwilligers waren enorm blij 
met alle lieve giften.

We stonden bij deze unieke actie 
niet alleen. Albert Heijn Bouwens 
heeft voor een royale korting 
gezorgd op verzorgingsproducten 

voor dit goede doel. Ook de Rotaryclub Santpoort Brederode 
heeft een grote financiële donatie gedaan, waarmee heel veel 
luiers en verzorgingsproducten gekocht konden worden. Zij 
hebben letterlijk de handen uit de mouwen gestoken om alles 
te helpen sorteren en verpakken. 

We zijn jullie allemaal zeer dankbaar voor deze fantastische 
steun. Het voelt goed dat we iets positiefs kunnen doen voor 
andere baby’s en peuters in een door oorlog getroffen land. 
We leven enorm met de gezinnen daar mee.  

Uiteraard hoop ik dat er snel een einde komt aan 
deze ellendige situatie voor heel veel mensen. 

Nogmaals heel veel dank!

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

Lekker Zomermenu  
Een nieuwe zomer, dat betekent natuurlijk een nieuw menu met 
gezonde, lekkere maaltijden met zomergroenten. Speciaal afgestemd 
op wat kinderen lekker vinden én goed voor ze is. 
Vanaf nu 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 

zomer 2022

 MENU

Woensdag

Donderdag

Dinsdag

Maandag

Vrijdag

• Open Keuken

• Spaghetti bolognese  met kip

• Rijst-groenteschotel met visstukjes

• Tortellini in milde groente-kaassaus • Spaghetti bolognese met kip • Rijst-groenteschotel met visstukjes

• Tortellini in milde groente-kaassaus

• Bio aardappel 
groenteschotel met kip

• Gehaktschotel op mediteraanse wijze (halal)• Rijst
• Wortelen en doperwten

• Mini-gehaktballetjes (kip-kalkoen)
• Snijbonen
• Gekookte aardappelen• Jus (Vegetarisch)

• Tajine van parel- 
couscous en  
knapperige  
groenten

• Reepjes rundvlees in jus• Groentemix broccoli wortelen bloemkool• Krielaardappeltjes

• Zalmfilet in mosterd-dillesaus
• Romanesco
• Gekookte aardappelen

• Vegetarische balletjes op basis van soja-eiwit• Snijbietenstamppot met geraspte kaas
• Jus (Vegetarisch)

• Bio aardappel 
groenteschotel met kip

WEEK
WEEK

WEEK

25 28 31 34 37
26 29 32 35 38

27 30 33 36 39

De Kunst van Kinderopvang

Oekraïne actie


