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KDV  DE  BOMSCHUIT  -  SFEER

een welkom, ontwikkeling, uitdagend spel

 

kindhoogte, 
fijne ruimtes en

speelhoekjes

een inrichting
 met de bestaande basis



slimme oplossingen voor opbergen,
presenteren en spelen.

 

 

sfeervolle hoeken

KDV  DE  BOMSCHUIT  -  IN  HET  RAAM

gezellige en uitnodigende groepsruimte

gezellig zicht naar buiten,
wisselende hoekjes



bureautje of bouwhoek,
bouwen op de grond en 

in de verdiepte vensterbank of
maak een kantoor of klein

knutselplek

P0.1050

P0.15.35

E1.28.66

C0.49.27

KDV  DE  BOMSCHUIT  1  -  4  JAAR  -  PLATTEGROND

 

uitgebreide huishoek, tafeltje
en kookeiland , aangekleed net als thuis

pruts en atelier hoek, een lage tafel,
waar je eventueel ook aan kan eten, met

ondiepe kasten met veel materiaal in
potten en mandjes

Boekstart een boekje lezen op de grond
of de echte voorleesplek, de halfhoge kast
geeft een duidelijke richting in de ruimte

en schermt de hoek af. .

peuterpraat, memobord met manden
met wisselende materialen 

aan de hand van thema.

een verbrede
vensterbank te

gebruiken in huishoek
maar ook om eventueel

kweekbak of herfsttafel te
maken

verticale speelwand het
kan lego, magneetbord,

krijt of kurk met
klemmetjes zijn. in te

vullen met thema

zand- watertafel, kan ook makkelijk naar
buiten, met deksel kan je er ook op bouwen.

wand/plafond 

boekstart boom

wand/plafond 

boekstart boom



P0.1050

P0.15.35

E1.28.66

C0.49.27

KDV  DE  BOMSCHUIT  0  -  2  JAAR  -  PLATTEGROND

 

verhoogde grondbox, een heerlijke plek
met uitzicht naar buiten , 

ontdek, klim & klauter zone, een groot
kleed, podia delen van bijvoorbeeld Plutar,
lage kast, een spiegel aan de wand met bar.

speel en bouwhoek, een tafeltje om aan
te zitten of staan, en een kleed om heerlijk

op de grond te bouwen

Boekstart een boekje lezen, voeden of
even in een nestje kruipen om te lezen.

peuterpraat, memobord met manden
met wisselende materialen 

aan de hand van thema.

wand/plafond 

boekstart boom

wand/plafond 

boekstart boom



verhoogde grondbox, een heerlijk uitzicht
naar buiten, een plek voor baby's maar ook
een dreumes of peuter voelt zich hier veilig.

KDV  DE  BOMSCHUIT  0  -  4  JAAR  (FLEX )  -  PLATTEGROND

 multifunctionele hoek, laag tafeltje
waar je aan kan eten, puzzels en

knutselmateriaal in de kasten, memo-,
krijt of kurk met klemmen aan de wand 
 zo kan je hem inrichten voor elk thema

Huishoek, een mini huisje om in te
richten en te gebruiken als afscheiding,
behang of krijtverf erop maakt hem af 

peuterpraat, memobord met manden
met wisselende materialen 

aan de hand van thema.

een verbrede vensterbank
thema tafel of speelplek om een

boekje uit/na te spelen. 
Boekstart 

bouwhoek, door de kast midden in de ruimte
ontstaan er meer hoekjes, een paar manden
met bouwmateriaal en je hebt een heerlijke

plek op de grond om te bouwen. N6.08.61

P0.15.35

wand/plafond 

boekstart boom



P0.1050

P0.15.35

N5.03.81

N6.08.61

C0.49.27

E1.28.66

kleuren van de wanden
en boekstart boom

KDV  DE  BOMSCHUIT  MATERIALEN

natuurlijk, contrast, helder vs vergrijsd

licht hout

manden en meer open eind materialen.

 

 

kleuren die heel
goed aanvullend
te gebruiken zijn

als details op
meubels, wand

knoppen,
kussens of kleden

https://www.kidzstijl.nl/
muurstickers-stippen
rood, zacht roze, licht

taupe, zacht blauw,
poeder blauw en koper



www.studiohagelslag.nl


