DIT EXEMPLAAR IS EXCLUSIEF VOOR:

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

Voornaam Achternaam

VossenStreken

Groepsnaam
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Het laatste nieuws van Kinderdagverblijf Het Vosje

Op naar een
vrolijke lente!
Lieve ouders en
kinderen,
Op het moment 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 landelijke versoepelingen kunnen
we ook bij Het Vosje langzaam
terug naar ‘Normaal’. We hopen
van harte dit jaar weer de Zomerfeesten 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.

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

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 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

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.
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MOLLIgE mUIZEn
Daar is ie dan: voorjaar 2022!! Na een leuke
Kerst en Nieuwjaar bij ons op Het Vosje is
het gelukkig weer tijd voor een nieuw jaar
zonder regels. We hopen dat we allemaal
gezond blijven en heerlijk van een nieuw
seizoen kunnen gaan genieten.
Na alle gezellige cadeautjes met Sinterklaas
en versieringen voor Kerst zijn we het nieuwe
jaar begonnen met nieuwe thema’s vol
uitdagingen voor onze kindjes. Omdat het
in januari en februari natuurlijk heel koud is
(normaal gesproken..) was ons eerste thema
heel toepasselijk ‘Warmte in de Winter’.
Daarvoor hebben de kleintjes hun eigen
wanten geverfd. Ook hebben de 1+ kinderen
een mooie sjaal gemaakt met waterverf en
een eigen muts gekleurd. Die mochten ze
vervolgens beplakken met watjes. Ze vonden

VLiEgENDE VIsSEn

Hi ha ho daar zijn we weer! Niet met een
appel of een peer maar met onze nieuwe
Vossenstreken! Hierin kunnen jullie even
een kijkje nemen bij wat we de afgelopen
tijd weer hebben beleefd op onze
peutergroep. En dat is heel wat hoor!
Zo hebben wij deze winter gewoon een
duik genomen! Ja echt waar, we hebben
de badjes binnen gevuld en zo konden
we lekker met water spelen! Het was zó
nat buiten, dat we niet konden wachten
tot de zomer. Nu hebben we alvast een
voorproefje kunnen nemen.

Maar buiten was het natuurlijk alles behalve
zomer! Brrrr wat een storm raasde er over ons
heen! We hebben het met de kinderen gehad
over je lekker warm aankleden in de kou.
En wat we daarvoor allemaal nodig hebben!
Zo hebben we Harry heel goed aangekleed!
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het zó leuk, ontdekken wat lijm en watjes zijn.
In plaats van sneeuw en ijs buiten hadden we
nu voornamelijk regen en storm. Maar daarom
hebben we het met de kinderen binnen extra
gezellig gemaakt. Er werd natuurlijk iets leuks
gemaakt voor Valentijnsdag en uiteraard
hebben we carnaval niet ongemerkt
voorbij laten gaan. Samen
met de peuters hebben we
gezongen en gedanst op
de groep.

Eerst zat Harry in zijn ondergoed. Op
tafel lagen een muts, sjaal, jas, broek en
handschoenen! We moesten goed kijken waar
we wat moesten plakken want een broek
hoort natuurlijk niet op je hoofd!
Ook hebben we een sneeuwpop gemaakt!
En wat voor één; onze eigen foto zat erop.
Zo leek het net of wij zelf een sneeuwpop
waren! Ook die hebben we warm aangekleed
maar natuurlijk ook voorzien van een echte
sneeuwpoppenneus, namelijk. Yep, een
wortel!
Nu de winter een beetje op z’n einde loopt,
gaan we ook weer steeds vaker naar buiten!
We hebben af en toe al zonnige dagen gehad
waarbij we buiten lekker konden stoepkrijten!
Als het ietsje warmer wordt, kunnen we ook
weer in de zandbak spelen!
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Met het voorjaar
in zicht zijn we
nu begonnen aan
een nieuw thema:
Hocus Spocus. Wie
weet kunnen we
wel een lekker
voorjaarszonnetje
tevoorschijn
toveren.
En... we hebben
weer veel nieuwe kindjes erbij op de Mollige
Muizen. Daar was ook plek voor omdat de
oudste dreumesen over zijn gaan naar de
peutergroep Vliegende Vissen.
Waar jullie ook zijn op Het Vosje Ramspol…
veel plezier dit voorjaar!

Maar ook binnen hebben we ons prima
vermaakt. Met kleien, puzzelen, bouwen. Maar
ook af en toe met Yoga! Wat was dat leuk!
We gaan dit zeker wel vaker doen want we
worden hier zo lekker ontspannen van!
De afgelopen tijd hebben we afscheid moeten
nemen van de oudste peuters! Want die zijn
naar de grote school gegaan! Wat zullen wij ze
missen! Maar gelukkig zijn er ook veel nieuwe
vriendjes bij gekomen waar we weer mooie
avonturen mee gaan beleven!
Welke? Daarover lezen jullie natuurlijk in de
volgende Vossenstreken! Wel kunnen we
alvast verklappen dat we gaan toveren. We
gaan ervoor zorgen dat onze groep er magisch
uitziet de komende tijd!

HOCUS SPOCUS PILATES PAS!
Dag allemaal, tot de volgende keer!
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LINSCHOTENSTRAAT

Prietpraat
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”.

Het Vosje wenst alle kinderen
en ouders/verzorgers
alvast
hele fijne paasdagen!
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Kinderen graag vóór 09.00u bij Het Vosje binnen,
dan kunnen we op tijd met
voorjaar 2022
ons programma beginnen.
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Maandag

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

Kom mee naar buiten allemaal...

• Open Keuken

• Gekookte aardappelen
• Rode bieten
• Reepjes rundvlees in jus

• Stamppot hete bliksem
• Runderbraadworstjes
• Jus (Vegetarisch)

• Bio rijst- en groentepan
• Rundergoulash

Dinsdag

• Mini ravioli “Mama Mia”

• Bio aardappel
groenteschotel met kip
• Jus (Vegetarisch)

Woensdag
• Gekookte aardappelen
• Spinazie à la crème
• Gepaneerde Alaska
koolvis in visvorm

• Koolvisstukjes gemarineerd
• Groentemix broccoli
wortelen bloemkool
• Gekookte aardappelen
• Roomsaus

• Orientaalse gehaktschotel
• Bio Basmatirijst

• Beertjes Ravioli in saus
met erwten

• Orientaalse
gehaktschotel
• Bio Basmatirijst

Donderdag
• Rijstschotel met
visstukjes

Vrijdag
• Beertjes Ravioli
in saus met
erwten

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!

• Reepjes rundvlees in jus
• Sperziebonen
• Gekookte aardappelen

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

De Kunst van Kinderopvang

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!

Volg ons op Facebook en Instagram
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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