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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 
buiten 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 
aantal leidsters krijgt straks 
zelf een kindje. Sommi-
ge gaan we een tijdje 
missen en we wensen 
ze een fijn zwanger-
schapsverlof.

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! 
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Lichte Lucht

Woeste Waterval

Vossenbos
Het is alweer juni. De Vossenbos-kinderen hebben een hartstikke 
leuk voorjaar gehad. 
Er is enorm veel gespeeld, plezier gemaakt én ook veel geleerd. Onze kinderen zijn 
al zó knap! Wij zoeken altijd leuke activiteiten uit bij de thema’s: daarover hebben 
we boekjes, liedjes, spelletjes en natuurlijk knutselactiviteiten.  Voor Hocus Spocus 
werd door de kinderen een toverstok geknutseld. Voor Lekker en Gezond mochten de 
kinderen hun eigen bordje versieren en leerden ze van alles over de smaken en kleuren 
van groenten en fruit. Voor de zomer zijn we gestart met het thema Sprookjes. Nou, wat 
denk je, daar zijn we allemaal dol op. En we zijn gelijk heel enthousiast begonnen met 
het maken van zeemeerminnen. reken maar dat we deze zomer nog veel meer leuks 
en moois gaan beleven! Een hele fijne zomer allemaal en voor alle 4-jarigen: alvast 
veel succes en plezier op de basisschool! 

Wat een gezellige drukke tijd is dit! Ook bij ons was er 
veel aandacht voor wat gezond is. En zó leuk: dat is nog 
lekker ook. Natuurlijk hebben onze kinderen hele mooie 
Moederdag en Vaderdag cadeautjes gemaakt. 
Tijdens het knutselen worden hun fijne motoriek en creatieve 
ontwikkeling gestimuleerd. En na gedane arbeid is het tijd 
voor beweging! De yogales is weer van start gegaan. De 
kinderen genieten hier ontzettend van en kunnen heerlijk hun 

energie kwijt! Ook met de Vossenbussen zijn we lekker op 
pad geweest en hebben heerlijk buiten gespeeld. In de vijver 
zwemmen babyeendjes en elke dag gaan we ze bekijken 
én tellen. Met de Koningspelen waren er allemaal leuke 
spelletjes, was er koekhappen én natúúrlijk het springkussen. 
De zomer komt eraan en reken maar dat we dan veel 
waterpret gaan beleven. 

Hoera, we gaan richting zomer op Het Vosje. De kinderen zijn zó enthousiast 
wanneer ze lekker naar buiten kunnen. Ons leuke pleintje heeft een geweldige 
glijbaan gekregen en ook de zand/modder tafel bij de buren valt goed in de smaak. 
Op onze groep showt een aantal kinderen hun loopkunsten. Supertrots kijken ze of wij 
dat wel zien. Daar worden we helemaal blij van. De allerkleinsten worden ook steeds 
behendiger en schuiven niet meer alleen achteruit op hun buik, maar gaan langzaam de 
groep ontdekken en verkennen.
 Alles wat we doen, vinden ze heerlijk. Zoals schilderen, tekenen maar vooral ook gezellig 
samen bewegen, dansen en spelen. We hebben het super gezellig met elkaar.
Helaas nemen we afscheid van de grootste kinderen die op ontdekkingstocht gaan op de 
peutergroep. We zullen jullie missen maar we zien jullie gelukkig nog vaak op het grote 
plein. 
Op naar een heerlijke warme zomer met veel waterplezier!
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Wollige Weide

Reizende rotsenWoeste Waterval
We hebben dit voorjaar al vaak buiten in het zonnetje 
kunnen spelen. Soms zelfs zonder jas! Het was al een 
paar keer zó warm dat de zonnecrème tevoorschijn moest 
komen. 
Met de Koningspelen hebben we buiten op het plein allemaal 
spelletjes gedaan. Sommige, zoals Fruitverstoppertje, pasten 
in ons thema Lekker en Gezond. Ook konden we blikgooien 
en groentevissen. Op het plein stond voor iedereen een groot 
springkussen. Soms een beetje spannend maar ook dikke pret. 

Tot slot kregen we allemaal een medaille en een heerlijk bakje 
chipjes.
Moederdag en ook Vaderdag zijn inmiddels achter de 
rug. Hebben de kinderen niet enorm hun best gedaan op 
jullie lieve cadeautjes? Nu gaan we ze van alles leren over 
Sprookjes. Ook gaan we afscheid nemen van de 4-jarigen die 
naar de basisschool gaan. Heel veel plezier daar! Wij gaan 
hier lekker genieten van de zomer!

Yes, het wordt weer warmer buiten en wat wij dan 
het áller-áller liefste doen? Buiten spelen en van alles 
ontdekken met water en zand! 
Op ons pleintje is een mooie zandtafel en die toveren we 
om tot een echte modderpoel. We hebben al heel wat 
afgespetterd samen.
Ook konden we al buiten eten aan onze picknicktafeltjes. En de 
kindjes kunnen buiten heerlijk ‘verven’ met een bakje water 
en een kwast of zelfs met een echte verfroller! 

Voor ons thema Lekker en Gezond maakten wij op 
de groep onze eigen fruitpizza’s. Ze waren super 
lekker! En er is geknutseld: mooie druifjes en 
gezonde broodjes.
Nu staan de vakanties voor de deur. Niet 
alleen de kindjes, maar ook de leidsters gaan straks 
op vakantie. Op het raam hangt een lijstje. Geven 
jullie ook de zomervakanties aan ons door? 
We wensen iedereen een hele fijne zomer!
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Rustige Rif
Gezond eten! Daar houden wij van!! Dus hebben wij onze 
eigen moestuin gemaakt op ons kleine zijpleintje. Daarin 
is van alles gezaaid, van worteltjes tot aardbeien. De 
aardbeitjes gaven we elke dag gezamenlijk water en zo 
werden ze elke dag een stukje roder en rijper. 
Uiteindelijk konden ze worden geplukt én lekker opgegeten. 
Wist je al dat gezond eten ook erg lekker is? En ken je Rupsje 

nooit genoeg? Dat verhaaltje hebben we voorgelezen. 
En wat bleek? Dat rupsje houdt van héél veel 

lekkere dingen. Ook hebben we appeltjes 
geverfd en heel veel liedjes gezongen. 

Maar… de moestuin was 
toch wel onze favoriet! 
Die moestuin blijft 
voorlopig, zodat ook 
de peutergroepen hier 
gebruik van kunnen 
maken. Goed hè? 
Wij laten ze wel eens 
zien wat lekker én 
gezond is!

Wow, we zitten alweer op de helft 
van het jaar. De winter ligt achter ons 
en we gaan lekker de zomer in. 
Voor ons toverthema Hocus Spocus 
hebben we Mickey mouse geverfd 
met waterverf en een mooie toverstaf 
gemaakt! En we hadden ook nog een 
kleine heks in het midden. Nadat 

Mickey alles had weggetoverd, konden 
we beginnen aan ‘Lekker en Gezond’. 
Hiervoor hebben we een winkelwagen 
volgeplakt met allemaal lekkere 
en gezonde dingen. Zo hebben we 
heel veel nieuwe dingen geleerd én 
geproefd! Tussendoor zijn flink wat 
kindjes jarig geweest. Sommige zijn 2 

jaar geworden en zij gaan nu naar de 
Peutergroep. We gaan jullie missen! 
Maar fijn dat er weer nieuwe baby’s bij 
de Dansende Duinen zijn gekomen. Zeg, 
papa’s en mama’s, waren jullie blij met 
de cadeautjes van de kinderen? 
Bij ons wordt het een hele mooie 
zomer! 

Dansende Duinen
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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!



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!

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. 

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


