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Definitief Ontwerp buitenruimte rond De Vuurvogel
Buitenruimte rond de 
school
1 Ingang school
2a Zitranden gestapelde betontegels met 

speelse bakstenen bovenrand en details met 
hier en daar een houten zitting erop.

2b Rand gestapelde betontegels
3 staande stapstammetjes
4 Speelhuis met zandtovertafel op zonne-

energie
5 Regenwater wordt via pergola over 

bestrating heen richting watergoot en wadi 
gebracht. 

6 Tuintjes (elke groep heeft zijn eigen tuinplek)
7   Klimstam naar platform op hoogte. 

Glijbaan richting lager gelegen gras (1,5m 
hoog) In platform kunnen een loep en een 
verzamelkast verwerkt worden.

8 Statafel kleuters
9 Duikelrek robinia (80 cm hoog)
10 Picknicktafel kleuters robinia
11 Watergoot met waterpomp. Kan gebruikt 

worden voor experimenten met water zoals 
bijvoorbeeld drijven en zinken en bootje 
varen.

12 Twee zitranden voor presentaties. Tafel 
kan gebruikt worden voor het geven van 
presentatie en doen van experimenten

13 Robuuste pergola met ophangmogelijkheid 
voor katrollen en touwen. Staande paal 
voorzien van maatverdeling. 

14 Kubus huisjes bestaand uit een houten frame 
van 1x1m met een dak erop. Erbij hoort een 
eenvoudig te naaien hoes, die over het frame 
gedaan kan worden waardoor een speelhuis 
ontstaat. 1 vlak van het huisje voorzien van 
een honderdveld (patchwork) en drie assen 
voorzien van maten

15 Vierkant van 1,5x1,5 meter maken van 10 
cm stenen

16 Alfabetletters verwerken in bestrating langs 
zitrand of in de zitrand.

17 Liggende boomstam
18 Picknicktafel langs zitrand
19 Stappaaltjes die 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60, 50, 

40, 30, 20, 10 en 0 cm hoog zijn (0cm is een 
stip op de grond)

20 Klein houten tafeltje in hoek van zitrand
21 Plek voor hangmat
22 Plek met twee palen met houten bord 

waarop verschillende educatieve platen 
gehangen kunnen worden (bijvoorbeeld 
overzicht van alle tafels).  Aan de andere 
zijde voorzien van krijtbord of whiteboard. 
Kinderen kunnen erbij op bankje gaan zitten. 
Spelletje als pictionary is ook mogelijk.

23 Windroos en/of zonnewijzer
24 Bankje met in rugleuning maatverdeling 

2meter
25 Picknicktafel met boom
26 Zitvlonder
27 Lage kast met picknicktafel
28 Picknicktafel leraren
29 Laatste stukje dat buiten ovaal valt niet 

bestraten en inzaaien
30 Bestrating voorzien van molgoot (tweede 

ring) waarin het water via putten richting 
wadi geleid wordt. Eventueel kan om de 
tien meter  in de ring rondom een streep of 
steen geplaatst worden waardoor de baan 
ook kan dienen als renbaan. 
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