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lange bank, houten
tafel, ladder 

kurk op de wand 
voor alle foto's

van de kinderen

aan de achterkant een verzameling van
2dehands kasten in kleuren

DE  BUREN  -  HK  4  -  ONTVANGST  IN  DE  GROEP

 een gezellig plek centraal in de ruimte



houten blad op 4 eenvoudige poten
met losse 'fruit'kratten eronder

DE  BUREN  -  HK4  -  PLATTEGROND  

keukeneinland  met bergruimte en bar bar en bergruimte

keuken

aterlier met werkbank 
en aan de wand panelen

pegboard 

voor gereedschap

spelletje, puzzel, verzamelen uit school voetbaltafel

kletsen en chillen
bouwtafel met legowand

kastjes wand met boeken en leesplekje

(meiden) schmink
en verkleedhoek

(tentenbouwen
en chillhoek (pegboard voor materialen

verzamelplankjes en

legowand



DE  BUREN  -  MUZIEK ,  CHILLEN ,  BOUWEN

een grote bouwhoek met legowand

stoere zwart/wit print 
en gekleurde vlakken op de muur

 

 

muziek & chillen

tentenbouwhoek & kaptafel
wanduitslag meiden en tentenbouwhoek



kurk op de wand 
voor alle foto

van de kinderen
een keukeneiland

met zitplekken

planten als ruimte verdeler

 

 

ruimte voor creativiteit met
werkbank en atelierwand

DE  BUREN  -  KEUKEN  ATEL IER

 samen koken en eten

wanduitslag keuken



DE  BUREN  -  KEUKEN  ATEL IER

 

keuken wand 

bovenaanzicht links 



DE  BUREN  -  KEUKEN  ATEL IER

 

bovenaanzicht rechts

b2.10.73

f1.45.74

aanrechtblad van hout



DE  BUREN  -  BUITENSCHOOLSE  OPVANG  -  PLATTEGROND  

zwart/wit graffity

Hele wand
licht blauw



terugtrekken onder
toezicht wanduitslag gang/groep

DE  BUREN  -  GANG

 een plek om te spelen op de gang een open wand van hout

bouwen en winkel of  
theater



DE  BUREN  -  HK  1  T /M  3  -  SFEER

 een gezellig plek 

gekleurde vlakken
op de muur

eten, chillen en een
spelletje op de hoekbank

verschillende open kasten
met materialen

een kurk én groene wand

 

 



lekker op de grond
chillen met een

boekje

creatief bezig zijn

DE  BUREN  -  HK  1  T /M  3  -  HOEKEN

gezellige huishoek met behang

groene afscheiding

 

 

lego en techniektafel
auto's tegen de wand



DE  BUREN  -  OVERBUREN  -  ATEL IER

 keukeneiland: buffet en opbergen

voldoende werkplekken

 

 

ruimte voor creativiteit: alle
materialen gepresenteerd

kurk op de wand

inspirerende plek

bestaande kastentafel

stelling kast met opklaptafeln

planken aan de wand 
en eventueel werkbank

kurk



zitje, bartafel en
grote eettafel

DE  BUREN  -  TEAMKAMER

 een gezellig plek de teamkamer

behang en kurk op
de wand 

voor informatie

planten als ruimte verdeler en gezelligheid

 

 



DE  BUREN  -  KLEUR -  &  MATERIAAL

retro hout en retromeubels in een kleur

stoere zwart/wit print 
en gekleurde vlakken op de muur

 

 

kurk, vurenhout en vintage behang

vergrijsde vrolijke tinten

b2.10.73

c4.41.40

f1.45.74

p1.21.54

q0.20.70
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