
Lieve ouders en kinderen,
Buiten wintert het. Sinterklaas is weer terug 
in Spanje. En het Kerstfeest staat voor de 

deur. Aan de vele vrolijke foto’s is te zien dat we een heerlijke 
tijd met de kinderen hebben gehad. 

De Sinterklaastijd was heel erg 
gezellig maar hebben we ook 
rustig gehouden. De drukte en 
spanning hielden we aardig 
buiten de deur. Uiteraard 
hebben de knutselactiviteiten 
allemaal in het teken van Piet 
en Sint gestaan. Er is gedanst op 
vrolijke muziek, er zijn schoen-
tjes gezet en er heerste een ge-
zellige sfeer. In de week vóór 5 
december kregen alle groepen 
op Het Vosje mooie cadeaus van 
de Goedheiligman. Mooi, nieuw 
speelgoed om met elkaar mee 
te spelen. Dank u Sinterklaasje.

Nu gaan we ons voorbereiden 
op de Kerst. De groepen worden 

gezellig versierd en de kinderen 
maken eigen kerstballen. Alles 
wordt in gereedheid gebracht 
voor het hoogtepunt van het 
jaar: het sfeervolle en feestelijke 
kerstdiner voor de peutertjes! 
De kinderen komen in hun 

mooiste kleren en genieten van 
allerlei lekkere hapjes! Terwijl 
de kinderen samen dineren, 
genieten de ouders van een ge-
zellig samenzijn, eveneens met 
een lekker drankje en hapje. 
Met dit traditionele kerstfeest 
sluit Het Vosje altijd het jaar af.  
Na het kerstdiner sluiten we op 
vrijdag 23 december om 16.00 
uur de deuren. De kinderen en 
leidsters hebben dan kerstva-
kantie tot 2 januari. 
In het nieuwe jaar 
staat het team van Het Vosje 
weer voor jullie klaar !

Ik wens iedereen hele fijne 
dagen en een goed 
en gezond 2017!

Jacqueline

Op naar
  een liefdevol 
     en vrolijk 2017 

winter 2016

Kerstdiner 2016
Het Kerstdiner bij Het Vosje is het hoogtepunt van het jaar. De groepen 
zijn mooi verlicht en in gezellige kerstsfeer. De kinderen mogen in
hun mooiste kleren komen en met elkaar zorgen we voor allemaal 
lekkere hapjes en sapjes.

Ons Kerstdiner en kerstborrel voor de ouders houden 
we a.s. maandag 19 december van 18.30 tot 19.30 
uur. Op dat tijdstip hebben de peutertjes hun 
eigen Kerstdiner op de groep en genieten de 
          ouders van een gezellige kerstborrel. 
          Tot dan!
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feestjes, feestjes, feest-
jes, het kon bij ons niet 
op. onze sint Maarten 
lampion - een appel 
met rupsje nooit ge-
noeg – werd door 
iedereen bewon-
derd. 
Samen met Winnie 
de Pooh hebben 
we uit volle borst 
liedjes gezongen 
en mandarijntjes 
gescoord. Voor de 
herfst en Halloween 
hebben we spin-
nen en pompoenen 
gemaakt. Daarna 
schoentjes, een Pietje 
van kinderhandjes en de 
letter S voor Sinterklaas. 
Het schoentje werd bij de 
kachel in de gang gezet en ja 
hoor, de kinderen zijn lief geweest, 
er zaten pepernoten in! Opeens 
stond de zak van Sinterklaas voor 
de deur, vol met cadeaus. Met voor 
elke dag een pakje, ooo wat span-
nend. Nu gaan we op naar de Kerst 
met alle gezelligheid die daarbij 
hoort.

samen met onze nieuwe kindjes en juffies 
gaan we spelen, ontdekken, leren, knutse-
len en nog veel meer leuke dingen doen. 
Wij hebben er zin in! 
Heel trots zijn we op alles wat we geknutseld 
hebben de afgelopen tijd. Zoals onze herfst-
boom met blaadjes die we van onze gekleur-
de handjes hebben gemaakt. Voor Sinterklaas 
mochten we schoentjes zetten. Dat waren dit 
keer prachtige klompjes met maantjes, ster-
retjes, bloemen en vlinders. Ook hebben de 
kinderen een stoomboot gemaakt en daarvoor 
alle onderdelen bij elkaar geplakt. Het zag 
er prachtig uit op de groep. Ons cadeau van 
de Sint was een hele grote slak. Daar kunnen 
we doorheen kruipen en hij heeft allemaal 
slierten, balken en blokken waar zelfs de al-
lerkleinsten mee kunnen spelen. Dank je wel 
Sinterklaas, wat zijn we hier blij mee!

Wij zijn heel blij met onze 
nieuwe kindjes op de groep. 
Welkom allemaal! 
De afgelopen maanden zagen 
we dat alles buiten verandert. 

Het werd kouder, de 
blaadjes vielen 

van de 
bomen en 
kleuren 

veranderden. Van groen, naar 
geel, oranje en rood. De kinde-
ren hebben goed meegeholpen 
met het blaadjes gooien én 
opruimen. Voor Sint hebben 
we huisjes gekleurd en gekke 
Pietjes gemaakt. Elk Pietje zag 
er anders uit. Soms kwamen 
er ook verklede Pietjes en 
Sinterklaasjes op de groep. 

De kleintjes bewegen vrolijk 
mee op de gezellige muziek. 
Speelgoed waar geluid uit 
komt, vinden onze kinderen 
ook het leukst. Het liefst willen 
we allemaal tegelijk spelen 
met de auto’s, het vliegtuig en 
de tractor, en dan leren we om 
samen daarmee te spelen. 

Hoera, het is weer de gezelligste 
tijd van het jaar. Het kan niet op 
voor de kinderen, er zijn zoveel 
leuke evenementen.
We knutselen van alles met ze, voor 
de herfst, Sint Maarten, Sinterklaas 
en Kerst. Onze Sint stoomboot 
hebben we mooi bestempeld met 
kurken. En natuurlijk kreeg ieder 
kind een kleurplaat van Piet om in 
te kleuren. Nergens zag je zoveel 
kleurige Pietensnoeten als bij ons. 
En hebben jullie onze mooie schoor-
steen gezien, met pakjes en schoe-
nen met een worteltje erin?  We 
hadden een wenslijst gemaakt voor 
Sinterklaas. En ineens stond daar 
een jutezak vol met cadeaus 
die we graag wilden hebben. 
Is dat niet geweldig?!

Hebben jullie wel gezien hoe 
mooi schoon ons speelplein is? 
daar hebben onze kinderen voor 
gezorgd! 
Maar eerst genoten we van de 
blaadjesdouche. Met handen vol 
vlogen die door de lucht. Binnen 
hebben we ook niet stilgezeten. We 
hebben uilen geplakt, lieveheers-
beestjes gestippeld, lampionnen 
gemaakt en natuurlijk geoefend 
met allerlei liedjes. Voor Sint 
hadden we stoomboten met ver-
langlijstjes, getekende schoentjes 
en een gouden staf gemaakt. Het 
allerleukste (en lekkerste) vonden 
de kindjes het pepernoten bakken. 
Alles ruikt dan zó lekker. We zijn 
enorm verwend, met kleertjes voor 
de pop, babygym, een slaapmuziek-
je en dieren om mee te spelen. Het 
was een heerlijke tijd!

Sprookjesgroep

Winnie de Pooh 

Reddertjes Nemo

Bosgroep
voor kleine kinderen is het heel erg fijn als ze weten waar ze 
aan toe zijn. Het geeft ze duidelijkheid en structuur. vanuit deze 
basis kunnen wij de kinderen een rustige en fijne dag bezorgen. 

elke dag bij Het vosje start om 09.00 uur!
Precies om 09.00 uur starten wij graag ons dagpro-
gramma. Dit begint met een kort overleg tussen 
de leidsters over bijzonderheden van kinderen 
(door de ouders tijdens de overdracht aan ons 
doorgegeven). Komen er op dat moment nog 
kinderen – verlaat – binnen dan kunnen wij pas 
later met ons programma beginnen. Dit ervaren de 
leidsters en kinderen als niet prettig en verstorend!

verlaat? dan is je kindje om 12.30 uur welkom!
Bij Het Vosje moeten we hier nu strenger op toezien. Mocht je niet 
vóór 9.00 uur op het Vosje kunnen zijn (graag info per telefoon), 
dan is het volgende brengmoment om 12.30u. Kom je door bij-
zondere omstandigheden later, zoals voor ‘n bezoek aan huisarts/
consultatiebureau, dan maken wij hier een uitzondering voor. Dit 
kun je van te voren met de leidster overleggen.

lieve ouders, wij rekenen echt op jullie begrip en medewer-
king! straks, op de basisschool moeten kinderen ook op tijd 
zijn. bij Het vosje komt het 
onze opvang en zorg voor de 
kinderen ten goede. 

De leidsters en de kinderen zullen 
jullie dankbaar zijn! 

Jacqueline 

rust, reinheid, 
regelmaat

rrr

vliegen met de ontdekken bij de 

nieuwe kindjes bij

feesten in de 

knutselen in de

Jungle

Wij weten nu alles over wat je ziet in de lucht! dat zijn niet 
alleen vogels maar ook vliegtuigen, luchtballonnen, mug-
gen, vliegjes, uilen etc. onze eigen uilen maakten we met wc 
rolletjes en mooie kleurige veren!
Onze ster en maanlampion voor Sint Maarten was van geprikte 
kartonnen bordjes. De kinderen waren zó trots. Voor Sint maakten 
we een mooie pet, zo kan hij goed zien hoe we allemaal heten. 
En ook voor Piet zijn we heel creatief aan de slag gegaan. Tussen 
alle bezigheden door hebben we gesmuld van onze zelfgebakken 
pepernoten. Wat een geweldige cadeaus hebben Sint en Piet 
meegebracht. We hebben nu een timmer set en een mooie klei 
set erbij! Dit feest was echt een hoogtepunt voor de kinderen! Zo 
dadelijk gaan we genieten van alle gezelligheid rond de Kerst. 

Gezelligheid bij
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Volg ons op Facebook 
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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lekkere hapjes en sapjes.
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eigen Kerstdiner op de groep en genieten de 
          ouders van een gezellige kerstborrel. 
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Nadia zegt tegen 
Hanna “Wat heb je 
een mooi vest aan!” 
“Ja hè” zegt Hanna 
“van de postbode 
gekregen”. 

Anaya komt vrolijk binnen, even lekker aan tafel 
zitten met een puzzel. Suzanne vraagt “Heb je 
vandaag je oren meegenomen?”, waarop Anaya 
antwoordt “nee, die komen over 10 minuutjes!”

Christoffer krijgt een lekkere beker limonade:
” hmm lekker cappuccino!” 

Mascha vraagt aan de kindjes tijdens het melk 
drinken of ze weten waar de melk vandaan komt. 
Waarop Alyssia zegt: “uit mijn beker!”

Mylo vraagt: “Mag het strand  (=zandbak) 
open?”
 
Damayanthi vraagt “zullen we gaan kijken of 
Piet is geweest? Misschien heeft hij wel wat in 
de schoentjes gedaan toen jullie aan het slapen 
waren.” 
“Maar ik heb geen klop klop gehoord” zegt 
Masha. Waarop Matilde zegt: “maar Piet heeft 
een sleutel en komt door alle 
deuren binnen”.

Christoffer vertelt een mop: 
“Jenny, wat skiet er van de 
berg?... een skiwi!“

Bodhi zegt tegen zijn mama: “Als 
je je staart de andere kant op 
doet, ben je juf Amanda!”

Kees zet de stoel voor Gijs neer, 
die op de bank zit en zegt tegen 
Gijs: “zo kan je hier je voeten 
op doen… kan je lekker chille”.

✔  Iedereen slofjes aan, voordat we de groep op gaan.

✔  Geef een belletje naar Het Vosje als je kindje niet komt die 

dag.

✔  Neem altijd je eigen tag/sleutel om binnen te komen, dit 

bevordert de rust en de veiligheid voor de kinderen. 

✔   Extra eten en drinken aan de kinderen geven op de gangen 

en in groepsruimtes willen we liever niet. Het is niet 

hygiënisch en voor sommige allergische kinderen niet goed. 

✔  Ontbijten doen we thuis, voordat de kindjes naar Het Vosje 

komen. 

✔  Maxicosi’s mogen blijven staan op de daarvoor bestemplaats, 

maar geen kinderwagens/fietsjes. 

✔  Wist je dat kort en krachtig afscheid nemen meestal prettiger 

is voor de kinderen?

✔  Onze breng- en haaltijden zijn van 07.30 - 09.00u en van 

16.00 - 18.30u. 

Wil je 

vervroegde 

opvang? 

Dat kan, 

vraag ernaar bij 

Jacqueline).
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Met een beetje geluk maken we in de Kerstvakantie wat win-
terse dagen mee, met sneeuw en misschien wel ijs. Het zijn 
heerlijke dagen om gezellig thuis met je kindje te knutselen 
of buiten een bezoekje te brengen aan de kinderboerderij. 
Het vosje heeft nog een paar leuke tips! 

Je kunt naar allerlei speeltuinen en kinderboerderijen in de buurt. 
Meestal zijn ze doordeweeks open en je kunt er gratis naar toe. 
Bij Boerderij Zorgvrij kan er geknutseld worden en bij Theater 
Elswout worden liedjes gezongen en verhaaltjes verteld met de 

allerkleinsten. In de weekends kun je ook 
naar Artisklas, de kleinste dierentuin van 
Nederland. 

Hangt de boom al helemaal vol mooie knut-
sels? Maak dan met watjes een winterslin-
ger voor binnen óf een voederslinger voor 
buiten. Met name de vogeltjes zullen daar 

blij mee zijn, zeker als er allerlei 
lekkers aanhangt, zoals pinda’s, 
pitjes, wat stukjes brood 
of fruit. Je kunt voeder-
bakjes of schoteltjes 
ook makkelijk aan het 
raam bevestigen, voor 
extra vogelpret.   

Elke dag een verhaal-
tje voorlezen, is een hele 
fijne en goede gewoonte. 
Het stimuleert de fantasie 
bij de kleintjes en vergroot hun 
begrip en woordenschat. Kopen 
hoeft niet, bij de bieb kun je hele leuke 
boekjes huren. 
Zoals over Woezel en Pip.

Peuterpret in de Kerstvakantie 


