Bent u het betonverven moe en wilt u tijdens de pauze het samen spelen en het
meer bewegen van kinderen bevorderen? Dan is het aanbrengen van Pleinplakkers
dé oplossing! Op een creatieve manier kan het schoolplein worden opgevrolijkt en
de kinderen kunnen volgens hun eigen fantasie een spel spelen.
Standaard Assortiment:

Hinkelbaan 4-kleurig, 10 velden, 30x30cm
Artikelnummer: 136520, Afmetingen:210x60cm

Hinkelbaan 4-kleurig, 10 velden, 60x60cm
Artikelnummer: 136506. Afmetingen 420x120cm
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Hinkelbaan Ronde Kop, 5-kleurig, 8 velden
Artikelnummer: 136521, Afmetingen 290x150cm

Hinkelbaan Raket, 5-kleurig, 10 velden
Artikelnummer: 136510, Afmetingen 230x120cm
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Cijferslang, 15 vlakken, 6-kleurig
Artikelnummer 136526, Afmetingen 450x140cm

Cijferslang, 20 vlakken, 6-kleurig
Artikelnummer: 136508, Afmetingen 520x135cm
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Cijferkrokodil, 10 vlakken, 6-kleurig
Artikelnummer: 136518, Afmetingen 500x60cm

Alfabetrups, 26 vlakken, 5-kleurig
Artikelnummer 136523, Afmetingen 850x100cm
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Alfabetspel, 26 vlakken, 6-kleurig
Artikelnummer 136507, Afmetingen 240x180cm

Kompas, 3-kleurig
Artikelnummer: 136525, Afmetingen 350x350cm
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Twister, 24 ronde vlakken Ø25cm, 4-kleurig
Artikelnummer: 136511T, Afmetingen 180x120cm

Dam/schaakspel, 100 vlakken, 3-kleurig
Artikelnummer: 100535ds, Afmetingen 300x300cm
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Mens erger je niet, 5-kleurig
Artikelnummer: 136509, Afmetingen 450x450cm

Landkaart, 5-kleurig
Artikelnummer: 136527, afmetingen 200x300cm

7

Voetafdrukken, 10 stuks, diverse kleuren
Artikelnummer: 136515, Afmetingen 25x10cm

Berenpoten, 10 stuks, diverse kleuren
Artikelnummer: 136516, Afmetingen 20x15cm

Dinosaurusvoeten, 10 stuks, diverse kleuren
Artikelnummer: 136517, Afmetingen 25x11cm
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Lieveheersbeestje, 3-kleurig
Artikelnummer: 136533, Afmetingen 150x150cm
HET SYMBOOL TEGEN ZINLOOS GEWELD!
Agressie en geweld horen niet thuis op school, daar is iedereen het over eens. De cijfers liegen er
niet om: 8% van de leerlingen op het voortgezet onderwijs dragen een wapen mee naar school. Meer
dan de helft van de leerkrachten krijgen te maken met agressie en geweld tijdens het uitoefenen
van hun werkzaamheden en op 91% van de basisscholen worden per week minstens 2 kinderen per
klas gepest.
Vele mensen, organisaties en scholen hebben reeds acties ondernomen om pesten, agressie en
geweld in hun omgeving te minderen.
VAN ZIJL B.V. heeft in samenwerking met de Landelijke Stichting
Tegen Zinloos Geweld besloten om het Lieveheersbeestje als
in het assortiment op te nemen.
Het symboliseert dat uw school tegen agressie en geweld is en
tegelijkertijd kunnen de kinderen er ook nog op spelen, want het
Lieveheersbeestje heeft een afmeting van 150 x 150 cm.
Voor elk verkocht Lieveheersbeestje draagt VAN ZIJL B.V. 30% van
het aanschafbedrag af aan de Landelijke Stichting Tegen Zinloos
Geweld, dus op deze manier draagt uw school bij en ondersteunt u
de campagne tegen agressie en zinloos geweld!
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Sportveldbelijning
Naast de diverse spellen is het ook mogelijk om sportveldbelijning aan te brengen
op uw school- of sportplein. Denkt u bijvoorbeeld aan voetbal, tennis, volleybal of
basketbal… De markeringslijnen zijn verkrijgbaar in de kleuren geel, rood, blauw,
groen, wit, zwart en oranje met een breedte variërend tussen de 5 en 60cm.
Verkeerspleintjes
Kinderen spelenderwijs de regels in het verkeer leren? Dat kunt u middels de
complete inrichting van verkeerspleintjes op uw speelplaats.
Diverse verkeersbordjes, looproutes, parkeervakken, zebrapaden en symbolen
behoren tot de vele mogelijkheden.
Hieronder vindt u een aantal voorbeelden:
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Specials
Heeft u zelf een spel bedacht of wilt u uw logo op het plein laten aanbrengen?
Dan bieden wij u de mogelijkheid om eigen creaties of ontwerpen op maat te laten
maken!
Voor meer informatie over de mogelijkheden en prijzen, kunt u contact met ons
opnemen.
Hieronder vindt u een aantal voorbeelden:
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Koningsspel

Koning-Keizer-Admiraal

Slangenspel

Zonnespel

Labyrinth ø 200cm

Cijferslak hinkelbaan Ø 200cm

Prijzen specials
materiaal

aanbreng

€

95,00

€ 139,25

Koning-Keizer-Admiraal €

147,65

€ 217,25

Slangenspel

€

764,50

€ 421,00

Zonnespel

€ 1.945,00

€ 720,00

Koningsspel
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Spelregels
Koningsspel / Koning-Keizer-Admiraal
Benodigdheden : 1 tennisbal, meerdere spelers
Degene die als eerste het speelveld betreed is de Koning, en heeft de tennisbal.
Het speelveld is verdeeld in vier vlakken. 3 speelvelden ( wisselende spelers ) met de nummers
1 t/m 3 en 1 koning.

3

4
KONING

2

1

De koning gaat in het begin van het spel met één voet op de kwartronde cirkel op de hoek van zijn
speelveld staan. Hij moet de tennisbal naar één van zijn 3 medespelers werpen, maar de tennisbal
moet 1 keer stuiteren in zijn eigen speelveld. Zijn tegenstander moet dan proberen de bal te
vangen. Heeft hij/zij in eerste instantie de bal niet gevangen, dan is deze af en moet er gewisseld
worden. Men draait dan door. De koning blijft in zijn speelveld staan. Stel dat nummer 2 afvalt, dan
schuift nummer 1 op naar nummer 2 en komt er een nieuwe speler in veld nummer 1. De koning
begint weer opnieuw met het spel.
Stel dat het de tegenstander in eerste instantie lukt om de bal te vangen, dan mag deze speler de
bal gaan werpen naar zijn/haar tegenstander. Men hoeft nu als werper geen gebruik te maken van
de kwart ronde cirkel om te werpen, zoals in het begin de Koning wel moet. Men heeft dus ijn/haar
gehele speelvlak (bijvoorbeeld nr. 3 ter beschikking). Hij /zij werpt nu weer de bal naar een
tegenstander. Vangt deze speler de bal, dan werpt hij/zij de bal weer naar de volgende
tegenstander. Vangt deze speler de bal niet, dan moet er weer gewisseld worden en de rest van de
spelers schuiven door naar het volgende vak. Stel dat men de Koning als tegenstander kiest en deze
de bal niet vangt, dan is deze af. De speler in veld nr. 3 zal nu de nieuwe Koning worden en de rest
van de spelers moeten doorschuiven naar het volgende vak. In vak nr. 1 komt weer een nieuwe
speler en begint het spel weer opnieuw.
Handicap: als men 4 keer de bal heeft gevangen in 1 spel, dan moet degene die de bal als laatste
heeft gevangen de bal in de middencirkel werpen/ stuiteren en bij diegene waar de bal in het
speelveld terecht komt is af en er moet weer doorgeschoven worden.
Handicap: men mag een tegenstander foppen door te doen alsof men de bal werpt en snel een
nieuwe tegenstander uitzoeken. Ook mag de bal op ieder vlak vanaf de grond gespeeld worden.

Slangenspel
De basis is het spel volgens Ganzenbord. Met behulp van een dobbelsteen
wordt het aantal stappen vooruit bepaald. Komt men op een vakje met
een ladder, dan mag men vooruit lopen naar het vakje waar de ladder
eindigt. Komt men op een slang, dan loopt men terug tot het vakje waar
de slang eindigt. Wie als eerste de finish heeft gehaald, is de winnaar.
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Zonnespel - vanaf eind groep 3 - verkenning van getallen tot 100

- Voor de jongere kinderen kunt u dobbelstenen met ogen nemen die zijn nog telbaar.
U kunt eventueel beginnen met 1 dobbelsteen.
- Doorzichtige fiches verdienen de voorkeur, omdat je dan nog kunt zien op welk getal je staat.
- Sommige kinderen zijn niet bekend met de spelregels: wellicht vergt dat enige uitleg.
De opdracht/bedoeling
Het zonnespel is vergelijkbaar met het aloude ganzenborden, waarbij alle getallen tot 100
in ‘zonnestralen’ op het speelveld staan. De stralen zijn niet willekeurig gekozen, maar
bestaan steeds uit 10 hokjes, die op hun beurt weer zijn verdeeld in 2 keer 5 hokjes. De
tienvouden zijn extra geaccentueerd.
Kinderen beginnen vaak één voor één tellend, maar al spelend kunnen ze diverse ontdekkingen
doen:
- de getallen tot 100 komen allemaal voorbij;
- de structuur van de getallen tot 100 (tienen en vijven) wordt spelend verkend
- veel kinderen ontdekken al snel dat je als je 10 verder moet, niet stap voor stap verder hoeft te
gaan, maar naar hetzelfde hokje in de volgende straal kunt springen;
Doordat gebruik wordt gemaakt van twee getaldobbelstenen oefent u ook optellingen onder de 20.
In de diverse ‘uitprobeerrondes’ zijn er spelregels en opdrachten bedacht, zoals:
- als je op een tiental komt
o krijg je een extra beurt
o mag je het gegooide aantal nog een keer verder
- als je op dezelfde plaats als je tegenstander uitkomt is hij/zij af
- kiezen voor andere bewerkingen naast optellen, bijvoorbeeld aftrekken of vermenigvuldigen
- schatten/uitrekenen hoeveel je moet gooien om je tegenstander in te halen
- schatten/uitrekenen waar je komt te staan na een gooi
- spelen van 100 naar 1 in plaats van andersom
- gebruik van 1 dobbelsteen (groep 3)
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