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Opgroeien doe je niet alleen, 
maar met de wereld om je heen

IKC  PRINS  CONSTANTIJN  -  SINNE  KINDEROPVANG

Thema's, samenwerken en flexibiliteit
een ontdekker en uitvinder

 

 

huiselijk, ontdekken, samen, praktisch en slimme oplossingen



een spiegel, met optrekbar en 
lage kastjes in natuurlijke materialen

IKC  PRINS  CONSTANTIJN  -  KINDERDAGVERBLIJF

knus voor baby's verhoogde grondbox, een stoel, 
vloerkleed, zachte kussens

 

 

een wand met
sterrenhemel

en lichtjes

ontdekken & RUST



lage open kast 
midden in de ruimte

IKC  PRINS  CONSTANTIJN  -  KINDERDAGVERBLIJF

uitdaging voor dreumes

knusse hoek met wat kussens, 
stevige meubels, losse

speelkussens om te klimmen

 

 

ZITTEN OP KINDHOOGTE



IKC  PRINS  CONSTANTIJN  -  KINDERDAGVERBLIJF

speelhoeken voor dreumes en peuter

mini bouwhoek met spiegel, 
een echt bureautje met krijt/

magneetbord

 

 

kasten om op te bergen, maar ook als
poppenhuis of bouwplaats in te richten

knusse huishoek  met echte materialen



IKC  PRINS  CONSTANTIJN  -  KINDERDAGVERBLIJF

thema, winkel, interessante binnenkomst knoppen, spiegel en mand vol kleding
 bij de ingang

 

 

themakast of verzamelkast
op wielen, die steeds opnieuw

ingericht kan worden

een multifunctioneel meubel als
winkel 

groot krijtbord voor alle aanbiedingen
of creatieve uitspattingen



IKC  PRINS  CONSTANTIJN  -  PLATTEGROND
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een bureautje om materialen neer te zetten om
zelfstandig mee te knutselen of als thema tafel in te
richten. Daarnaast een wand met vakkenkastjes, richel
en krijt/magneetbord om in te richten als thema en de
dagritmekaarten. Vlak in de buurt ook een lage tafel
om als peuter aan te eten, puzzelen of kletsen

De wand is hier solide en een prima plek voor een
verticale speelwand, bijvoorbeeld met een pegboard
met ballenbuis, een mand erbij met genoeg ballen.

Naast het raam een magneet/krijtbord
of een kurkwand met klemmetjes voor het
ophangen van knutselwerkjes van de
kinderen. Voor het raam genoeg ruimte
om aan een gordijnrail een aantal
hangplanten op te hangen voor een
huiselijk en groene sfeer.
 
Een klim- en klautereiland van kussens 

Een leidsterkast met deuren met slot voor
kindgegevens en voorraad, onderin bakken voor
speelgoed in open vakken. Hier is ook plek voor een
trolley, waarmee makkelijk alles uit de keuken
verzameld kan worden.
Naast de deur een dromenboog die makkelijk in te
richten is als winkel, snoezelhoek of themaspeelhoek,
een rustige stof kleed hem knus aan.

Een bouwhoek met lage kasten en een bouwkleed,
kasten met aan de bovenkant deuren in een geveltje.
genoeg bergruimte voor constructiemateriaal, puzzels
en ander speelgoed

kleur op de wand
buitenkant natte ruimte en donker groen
een lambrisering van 100cm 
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Ondanks de smalle ingang kun je  door een spiegel,
knoppen aan de wand en een mandje met speelgoed 
een aantrekkelijke binnenkomst voor kinderen
creëren. Naast de deur een thematafel die
verrijdbaar is en dus makkelijk te verplaatsen naar de
gang of midden in de groep.

Van links naar rechts een verhoogde grondbox met
bergruimte er onder. Kasten op maat met geveltjes,
een magneet/krijtbord eventueel in een vorm van
een geveltje. Ervoor een lage tafel en keukentje. Op
de wand een lambrisering van donker groen. Meer
naar de ingang magneetbord of kurkwand met
klemmetjes voor het ophangen van knutsels van
kinderen. Ook kan hier een richel komen voor de
dagritmekaarten

Naast de verhoogde box een stokke
verrijdbare box voor de allerkleinste,
een voedingsstoel op een kleed met
voor het raam gordijnrail en
hangplanten. In de hoek een tweede
hoge tafel om bij een grote groep op
te kunnen splitsen.

Lage kasten om de ruimte meer op te
delen en een afgeschermde hoek te
creëren, in te richten als bouwhoek of
klim- en klauterhoek afhankelijk van de
leeftijd. Een heerlijk groot kleed bakend
de hoek ook af. Tegenover deze hoek
een bureautje voor zelfstandig
knutselen of prutsen, maar kan ook als
thematafel.

Trolley is niet ingetekend maar daar is
zeker wel een plek voor te vinden aan
deze kant van de groep

kleur op de wand
buitenkant natteruimte en donker groen
een lambrisering van 100cm 



thema kan op een wandbord met verschillende
mogelijkheden voor presenteren van materiaal

IKC  PRINS  CONSTANTIJN  -  SPEELLEERGROEP

een vaste kring, huishoek, zand/watertafel, thema

een eigen plek, genoeg bergruimte, waardoor je
makkelijk materiaal kan pakken wat geschikt is

zand/watertafel, maar ook een 
wegennetwerk

 

 

slimme oplossingen voor 
multifunctioneel gebruik



IKC  PRINS  CONSTANTIJN  -  BSO

chillen op de gang en uitdagende hoeken

echte chill- en hangplek
voor 8-plussers  bouwen en dan ook kunnen laten

staan, 
of verticaal lego is even heel anders

theater maar kan ook een plek zijn
voor wisselend materiaal of thema

theaterhoek, bouw-walhala en 
knutselhoek

 

 

een  open  kast voor eindeloze inspiratie
met losse tafel en krukjes  
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een kastenwand met  laatjes voor de kinderen
van de BSO en speelleergroep, veel bergruimte en
een geïntegreerde memoboard voor dagritme
kaarten. Op de wand een donkergroene kleur,
kast in multiplex wit met een gekleurde deur.

 

Een podium met een kleine hoogte ( bijvoorbeeld
11cm). Een inham waar kasten op wielen in
kunnen staan. De kasten kunnen weg gehaald
worden voor een optreden. Om het geheel af te
maken kan er een rail aan het plafond met
gordijnen (ringen) en een aantal gekleurde
lampjes (als het technisch mogelijk is) geplaatst.
Daarnaast kan het ook een mooie plek zijn voor
een bouwhoek.

 
Naast het podium een kleine chillhoek, met een
zitzak een boekenbak en plantjes voor het raam

een vaste kring met 1/4 ronde bankjes met
bergruimte eronder, een mooie start van de dag
en een afgeschermde speelruimte en ruimte
verdeler. 

 

een zandwatertafel vlakbij de buitendeur,
Bergruimte eronder voor interessante materialen
zoals maatbekers, maatlepels, bakjes en zeefjes.
Op de wand een Eket kastje om materialen ook uit
te kunnen stallen

de huishoek met een spiegel en knoppen aan de
wand voor de verkleedkleren. Het keukentje
dichtbij de echte keuken, net echt, zeker als je ook
inricht met echt keukengerei.

 

een kast zonder achterwand, vast aan de muur
zodat de kleur roze erdoorheen te zien is en een
luchtig geheel ontstaat. Een losse kleine tafel die
uit te schuiven is, met krukken, Een echte
knutselhoek voor BSO-ers

 

een legohoek met lego platen aan de wand met
een richel erboven met zelfklevend Legotape om
poppetjes te verzamelen. Daarnaast zitten in de
hoge kasten veel constructie materialen. Het is
dus niet alleen een legohoek, maar veel meer. 

 

half hoge en hoge kast en hekjes maken een
aparte ruimte voor BSO-ers met uitdagende
materialen en voor speelleergroep alleen onder
begeleiding. Eventueel een losse trolley die op
gezette tijden op de groep gezet kan worden.  

 



 

 

IKC  PRINS  CONSTANTIJN  -  MEUBELSINSPIRATIE  

 

verschillende culturen = herkenning & samen thuis

kasten van berken multiplex en een
gekleurde deur in geveltjes vorm 



blond hout, riet en planten

kleed voor bso en (hoge) box, Tretford kleed voor kdv
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wit multiplex meubels met kleur details

stevige kleuren op de wand voor contrast
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