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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.

Linschotenstraat

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

VossenStreken
Op naar een 
      vrolijke lente!
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Lieve ouders en 
kinderen,
Op het mo-
ment dat ik 
dit voorwoord 
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 

geworden en in het najaar 
komt er nog een aantal nieuwe 
baby’s … Jullie zien de aankon-
digingen 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 vergaderen 
we 3 à 4 avonden per jaar. Hun 
inbreng is belangrijk voor Het 
Vosje. Voelt u zich hiertoe 
aangetrokken? Stuur dan svp 
een mailtje naar ouderraad.
vosje@gmail.com.

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

Jacqueline



MARSMANPLEINVOORJAAR 2022

Lichte Lucht

Woeste Waterval

Vossenbos
De afgelopen periode hebben wij veel liedjes gezongen over de winter.  
Ook hebben wij warme sokken en kaarsen geknutseld. Hiervoor 
moesten de kinderen scheuren en plakken en stempelen. 
Dit is goed voor hun fijne motoriek. Ook is er tijdens het buiten spelen 
aandacht besteed aan het weer. Zo hebben wij geprobeerd de kinderen het 
verschil tussen warm en koud te leren. Buiten is het koud en binnen is het 
lekker warm. Op onze groep zijn er weer nieuwe peuters bijgekomen en 
de oudste zijn naar de basisschool vertrokken. Veel plezier allemaal! Met 
Carnaval was het hier superleuk, we hebben koekhappen gedaan, iedereen 
kwam verkleed, we dansten erop los en deden gezellig de polonaise. 

En ineens zitten de eerste drie maanden van het nieuwe jaar er 
alweer op. Wat vliegt de tijd toch. Helemaal als je het zo gezellig 
hebt als wij op de Woeste Waterval. 
We hebben dan ook heel erg veel gedaan op de groep. Er waren 
verschillende thema’s waarmee we bezig zijn geweest, ‘Warmte in 
de winter’ en ‘Hocus Spocus’. Hiervoor hebben we allemaal leuke 
knutsels gemaakt, zoals Olaf, en mooie winterse sjaals en een 
toverstok. Ook hebben we geëxperimenteerd met het mengen van 
kleuren. Het is fascinerend te zien hoe de kinderen daarmee omgaan 
en ze leren er heel veel van. Ook de komende maanden leren we 
elke dag wel iets nieuws. En natuurlijk gaan we lekker naar buiten 
zodra het warme zonnetje doorbreekt. 

Wat een rare winter hè! Ook al hadden we geen echte sneeuw 
en ijs, toch hebben we de ‘warmte in de winter’ opgezocht. 
Daarvoor verfden we fijne sjaals en werden er mooie mutsen 
beplakt. 
Ook gingen we, als het even niet regende, elke dag wel even naar 
buiten om lekker een frisse neus halen. De kinderen genieten zo 
van het buiten zijn. Ze roetsjen van de glijbaan, rennen over de 
loopbrug en gaan autorijden in de grote auto! Ook waren er bij 
ons heel wat verjaardagsfeestjes. De papa’s en mama’s hebben 
enorm hun best gedaan op de traktaties. Daarmee wordt het 
extra feest! Waren jullie blij met het Valentijnscadeautje? Wat 
een schatjes hè?! Nu gaan we leren wat ‘Hocus Spocus’ allemaal 
betekent.  We hebben zin in het voorjaar!

Het is winter bibber bibber, en ik bibber bibber bibber, 
       want buiten is het koud.
Trek je jas aan bibber bibber, doe je sjaal om bibber bibber, 
doe je muts op bibber bibber en je wanten aan.
Het is winter bibber bibber, en ik bibber bibber bibber, 
       want buiten is het koud.
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Wollige Weide

Reizende rotsen
Onze kindjes zijn in het nieuw jaar meteen heel druk aan 
de gang gegaan met nieuwe knutsels. Voor ons winterse 
thema hebben we mooie handschoenen en mutsen 
gemaakt om ons warm te houden. 
Ook voor Valentijn en Carnaval hebben we goed ons best 
gedaan! Het was superleuk allemaal. Yente is begonnen als 

onze groepshulp en is er op dinsdag, donderdag en vrijdag. 
Helaas hebben bijna alle leidsters op onze groep Corona 
gehad, maar nu zijn we gelukkig allemaal weer gezond en 
hebben we zin in het voorjaar. Hocus Spocus Pilatus Pas, voor 
ons mag de lente beginnen en gaan wij lekker het warme 
zonnetje naar ons toe toveren. 

Weer een nieuw jaar! En dat begon direct reuze gezellig met 
het maken van ‘warme kopjes thee’ voor de winter. Ook 
hebben we een heel mooi vogelhuisje geknutseld, want in de 
winter gaan alle vogeltjes op zoek naar lekker voer en een 
warm holletje. 
Zeker tijdens die storm die we hebben gehad brrr. 
Ook voor Valentijnsdag hebben de kinderen iets moois gemaakt 

voor de papa’s en mama’s. 
Waren jullie er blij mee? 
Sinds kort hebben wij op de 
groep een nieuwe Wobbel. 
Hierop kunnen de kinderen 
klimmen, lopen, balanceren 
en chillen. Dit vinden de 
kinderen geweldig! Op 
verschillende groepen 
van Het Vosje is een ware 
babyboom. Ook bij ons. 
Want Patricia is zwanger en 
verwacht in augustus een 
meisje. Leuk hè? 

Het is winter bibber bibber, en ik bibber bibber bibber, 
       want buiten is het koud.
Trek je jas aan bibber bibber, doe je sjaal om bibber bibber, 
doe je muts op bibber bibber en je wanten aan.
Het is winter bibber bibber, en ik bibber bibber bibber, 
       want buiten is het koud.
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Rustige Rif

Dansende Duinen

Alaaaaf, bij ons was het volop carnaval: dus groot feest! 
Bijna alle kindjes kwamen verkleed en ook de juffies 
zagen er feestelijk uit! We hebben de hele week gedanst 
op carnavals-toppers en lekker meegezongen met onze 
nieuwe microfoon. 
Ook hebben we leuke clowns geknutseld. Bij ons zijn de 
yogalessen weer gestart, wat vinden we die leuk zeg! Juf 
Nadia weet er iedere keer een superleuke les van te maken en 

alle kinderen 
doen 
enthousiast 
mee. Tussen 
alle feestjes 
door doen we ook nog allemaal andere dingen hoor. Zoals 
buiten spelen, winterknutsels maken, gezellig samen aan tafel 
eten en lekker chillen met een boekje in een hoekje.

Ahoy daar zijn we weer, met onze eerste Vossenstreken 
van dit jaar! Eind vorig jaar mochten de kinderen hun 
eigen oliebollen bestuiven met poedersuiker en de 
kerstboom stond gezellig te pronken in de vensterbank. 
Helaas hebben wij geen sneeuw gehad waar we lekker in 
konden springen en met sneeuwballen de juffies bekogelen. 
Er zijn een paar kindjes verhuisd naar de peutergroep. Zij zijn al 
2 jaar. Ook hebben we er weer een nieuw kindje bij. Welkom 
en fijn dat je er bent. 

In het nieuwe jaar zochten we de ‘warmte in de winter’ op en 
knutselden de kinderen hun eigen warme chocolademelk. De 
zelfgemaakte sneeuwpop was wat gesmolten. 

Alle regen en storm zijn wij nu wel een beetje zat, hopelijk 
gaat de zon weer schijnen zodat we lekker veel buiten kunnen 
spelen! Met ons nieuwe thema ‘Hocus Spocus’ kunnen we 
straks alle regen wegtoveren.   
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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”.

Prietpraat

Het Vosje wenst alle kinderen 
en ouders/verzorgers 

alvast
hele fijne paasdagen! 



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
Marsmanplein 212 - 2025 DV Haarlem Noord
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 
enkele 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!


