Let’s Get Organized
Speelgoed Opruimdagen
Ik heb voor jou dit hulpmiddel gemaakt om stap voor
stap het speelgoed in je huis overzichtelijk te maken.
Kijk naar het speelgoed in het hele huis, de
slaapkamers, woonkamer, keuken, berging, gangkast of
waar dan ook.
Binnen 10 dagen, met elke dag maximaal een half uur,
heb jij al het speelgoed in je huis opnieuw georganiseerd!
o Print dit schema uit en hang op
o Werk elke dag een vakje af
o Werk maximaal 30 minuten per actie
(doe je er langer over, dan vind je het waarschijnlijk
moeilijk keuzes te maken)

o Zet een streep door de afgewerkte actie
Keuzehulp, maak voor elk speelgoed een keuze:
1. Direct opbergen waar het hoort
2. Weggooien als het kapot of waardeloos is
3. Op zolder opbergen als er even niet mee gespeeld
wordt, maar later misschien wel
4. Weggeven als het waardevol genoeg is
Ik wens je veel opruimplezier en een fijn, warm &
georganiseerd thuis toe!
Organiz4U, Mariëlle Broeks

1. begin klein

2. iets meer werk…

3. nog meer?

Je hebt vast zo’n
laatje dat uitpuilt met
allerlei
kleine speelgoedjes prulletjes
of supermarkt spaaractie.

Speelgoed in bakken, op
planken of in lades?
Neem voor vandaag 1 of 2
bakken, planken of lades.

Nog meer bakken, planken of
lades? Vast wel. Vandaag
ga je daar mee aan de slag.
Misschien heb je hier zelfs
nog een dag extra voor
nodig? Zorg dat je op het
eind overhoudt wat er
volgens jou nodig is.
Maak keuzes!

Gooi weg wat weg kan.

Welk speelgoed wordt echt
gebruikt? Wat is kapot?
Waar in huis wil je het
speelgoed en hoe?

4. tekeningen & knutsels

5. de knutselspullen

6. boeken

Kies de mooiste, lelijkste,
liefste en meest speciale
werkjes uit. Bewaar deze in
een leuke doos of plak ze in.

Plakband, scharen, stiften,
potloden, stempels,
kleurboeken, vingerverf,
glitters, kraaltjes, papier….

Boeken, plaatjes
verzamelplakboeken, grote
en kleine boeken.

Haal alles eruit en maak
keuzes!

De rest, hoe moeilijk ook,
doe het weg.
Maak ruimte voor
nieuwe creaties.

Sorteer in mandjes, leuke
doosjes of lege soepblikken.

Voor welke boeken is je kind
te oud of te jong?
Wat vind je echt moeilijk om
weg te doen? En waarom?

Geef alles een eigen plek.

Maak keuzes.

7. gezelschapsspelletjes

8. kabeltjes & accessoires

9. elektronische games

Een heerlijk tijdverdrijf voor
de donkere dagen. Maar
waar in huis liggen alle
spelletjes? Verzamel ze, zijn
ze compleet? Wordt er nog
meer gespeeld?

Vaak lastig te organiseren,
want het is een rommeltje.
Doe losse kleine onderdelen
bij elkaar in een
boterhamzakje.

Sorteer de spelletjes, zitten
ze in de goede doosjes, liggen
ze overal door het huis?

Kies de perfecte opbergplek
voor alle spelletjes? Alles bij
elkaar.

Verzamel alles in één doos.
Geef de doos een naam en
zet hem op een handige plek
voor iedereen.

Maak een plek voor alle
games van alle verschillende
apparaten. Niet meer
nadenken waar het hoort,
alles heeft een eigen plek.

