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KDV  HET  ZANDKASTEEL  -  SFEER

ontspanning, rust, zacht

huiselijke sfeer
ruimte om zelf te spelen en te kiezen

gezelligheid aan de muur en
op de grond 

 

 



KDV  HET  ZANDKASTEEL  -  PLATTEGROND  ZEESTRERREN

 huishoek, met bestaande meubels 
en zithoek, aangekleed met vloerkleed

en een heerlijk opgemaakt bedje
Bouwhoek, duplo

aan de wand
met bakken op de

grond

boekstart de boom in een nieuwe kleur
of behang, kleed, grote fauteuil en mandjes

met materiaal op de grond

bouw- puzzel en eten, een  multifunctionele tafel,
kinderen kunnen er zelfstandig aan zitten of staan. kast met
verschillende materialen en  krijtbord en/of activiteiten wand

themahoek, een bureautje
waar je kan knutselen, 

kurk met klemmetjes voor
woordkaarten,

potten met open eind
materiaal en manden op de

grond 

vakkenkasten
aan de wand
voor mandjes
voor kinderen

van de dag

hoge box,
eventueel met

lampjes eronder
(zinneholletje)

verticale
speelmuur,

ballenbuizen of
voelborden



KDV  HET  ZANDKASTEEL  -  PLATTEGROND  ZEEPARELS

 
zand- watertafel, heerlijk om mee te

spelen, makkelijk ook naar buiten te
zetten, met deksel ook een bouwtafel

huishoek, mini huisje, bekleed met
behang of krijtbord en een ruimte verdeler

boekstart de boom in een nieuwe kleur
of behang, kleed, grote fauteuil en mandjes

met materiaal op de grond
spelen en eten, een laag tafeltje om aan te eten,

puzzelen, of knutselen, aan de wand wat haakjes en
wisselend materiaal, zo blijft het interessant

een verticale speelwand, 
een wand om iets te ontdekken

themahoek, een bureautje waar je kan knutselen, 
kurk met klemmetjes voor woordkaarten, potten met 

open eind materiaal en manden op de grond 

speelhoek, de speeltafel met kasteel die omgetoverd  kan
worden tot duplotafel. Maak er ook een duplowand bij of

een andere activiteitenwand

vakkenkasten aan de wand
voor mandjes voor kinderen van de dag



KDV  HET  ZANDKASTEEL  -  PLATTEGROND  ZEE -ANNEMONEN

 

spelen en eten, een laag tafeltje om aan te eten,
of spelen, aan de wand een memoboad of

fotowand. Eventueel kan hier ook Boekstart

bouwhoek, met eenvoudige grote bouw
materialen in makkelijk bereikbare manden,

eventueel combineren met verticale speelwand
vakkenkasten aan

de wand
voor mandjes voor

kinderen van de
dag

verticale speelwand,bij binnenkomst
gelijk interessant om te doen,

bijboorbeeld ballen buizen

themahoek, materialen makkelijk bereikbaar op
een bureautje of ondiepe kast

speelhoek, een kleed met lage kast midden in de
ruimte, een spiegel aan de wand met bar,

eventueel nog een aantal klimkussen

hoge box, een bestaande box aanvullen met
lampjes en/of snoezelmateriaal en gordijntjes om

het af te schermen.

zithoek, 2 losse stoeltjes, praktisch met voeden, maar ook
makkelijk ergens bij te zetten, mooie plek met uitzicht naar buiten.

Optie: verhoogde grondbox, de hoge boxen
laten vervallen, op de plek van de stoelen een box
laten maken en stoeltjes op de plek van hoge box.



Q2.04.81

R2.22.18

S0.20.40

E7.10.53

boeken-
boom

KDV  HET  ZANDKASTEEL  MATERIALEN

natuurlijk, contrast, helder vs vergrijsd

huiselijke sfeer
kom spelen, ik zal je inspireren

slimme oplossingen voor opbergen,
presenteren en spelen.

 

 

gang

groepen behang esta 139109

Roomblush
Behang Bloom

Bluegreen

of



bloembakken van
hout met

siergrassen

andere vorm zodat
je hoekjes 

kan maken om te
spelen

KDV  HET  ZANDKASTEEL  TUIN  *WEGGEVER"

vergroenen: een "echte"speeltuin
op wielen, zodat het verplaatsbaar is

 

 

eenvoudige pergola aan de
gevel met een klimplant,

beschutting en gezelligheid
ook in de winter met lampjes
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