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SPECIAL

Bs Het startblok
- Achterveld

Bs De Bloktempel
- Son

Bs Eben-Haëzerschool
- Barneveld

En nog veel meer...
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Schommel RO101

Vliegende schotel RO170

Klautertoren RO205

Apenkooi

€ 1.671,-

€ 2.902,-

€ 2.709,-

€ 4.017,-

Keverbrugje RO500

Speeltoren RO511

Tovertoren RO530

Ravijnbrug

€ 5.950,-

€ 4.476,-

€ 12.123,-

€ 2.811,-

Palenbos RO815

Behendigheidsparcours RO610

Balanceerparcours RO630

Junglepad

€ 1.262,-

€ 2.939,-

€ 2.124,-

€ 2.660-
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RO285

Duikelrek RO321
€640-

Alstublieft!
Misschien gaat u onze SPEEL al
wel herkennen en denkt u bij deze
nieuwe SPEEL ‘Wat leuk weer nieuwe
schoolpleininspiratie!’.

RO700

Dubbele ravijnburg RO702
€ 4.427,-

Van Ee ontwerpt en realiseert al 27 jaar
(nieuwe) schoolpleinen. Wij bouwen
zo’n 100 schoolpleinen per jaar. Zoals
u misschien wel weet, realiseren wij
onze schoolpleinen met speeltoestellen
in verschillende stijlen. Zo kunnen we
heel veel scholen helpen met een nieuw
plein. Van plein en toestel op maat tot
een vervangend toestel uit één van onze
catalogi.
In deze SPEEL lichten wij één van onze
merken, namelijk Europlay, uit. U vindt
in deze SPEEL mooie projecten, leuke
kortingsacties en natuurlijk weer volop
inspiratie!
Kijk ook eens op onze website waar
regelmatig nieuwe projecten worden
geplaatst:

RO750

Peperkoekhuisje RO400

www.schoolplein.vaneespeeltoestellen.nl

€ 3.666,-

Met vriendelijke groet,
Team Van Ee
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Waarde van dit
schoolplein

Keverbrugje

€ 25.000

Klimmen, klauteren, glijden en fantaseren! Het kan allemaal op dit
natuurlijke klimtoestel. Ook verkrijgbaar met glijbuizen.

Incl. ontwerp, toestellen,
ondergronden,
projectbegeleiding en
montagewerkzaamheden.

*Alle prijzen zijn tijdsgebonden en excl. BTW en montage.

€ 7.646,-*

Duikelrek
Wat voor kunstje kun jij op het duikelrek?
€ 640,-*

Top 3 competenties
Sociale interactie
Coördinatie
Inzicht
Uitleg over de competenties vindt u op de laatste pagina.
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Struingroen
De natuur ontdekken in het struingroen. Weet jij waar
het pad je naartoe leidt?

Behendigheidsparcours
Houd je armen gestrekt voor meer evenwicht en loop van
het ene toestel naar het andere!
v.a. € 4.400,-*
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Waarde van dit
schoolplein

€ 25.000
Incl. ontwerp, toestellen, ondergronden,
projectbegeleiding en
montagewerkzaamheden.

Duikelrek
Kun jij mij dat kunstje leren waarbij je
achter elkaar rond draait?

*Alle prijzen zijn tijdsgebonden en excl. BTW en montage.

€ 640,-*
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Tovertoren
Klimmen, klauteren, glijden, balanceren en fantaseren!
Het kan allemaal op dit natuurlijke klimtoestel.
€ 12.123,-*

Palenbos
Slinger als een aap tussen de palen door!
€ 1.262,-*

Top 3 competenties
Sociale interactie
Coördinatie
Inzicht

Uitleg over de competenties vindt u op de laatste pagina.

De Paddestoel - Almere
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gingen u voor!
De Rank - Kerkwijk

De Wegwij zer - Kockengen
De Ark - Vianen

Koningin Julianaschool - Voorthuizen

De Ark- Vianen
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Prins Willem Alexanderschool - Amersfoort
Willem Alexanderschool - Nieuwegein

De Molen - Kesteren

De Kern - Ede

De Bron- Stroe

Zus en Zo - Berkel en Rodenrijs
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Speeltoestellen met een
boodschap!

Gezonde voeding wordt verleidelijker door er een leuke ervaring aan te koppelen. Wanneer
kinderen dagelijks op de speelplaats zien dat fruit eten leuk is, nemen ze dit in zich op.

Uitgangspunt
15% van de kinderen onder de tien jaar
kampt met overgewicht en bij de jeugd eet
slechts vier op de tien voldoende groente en
fruit.

Hoe stimuleer je kinderen
om minder te snoepen?
Dat kan door het toepassen van nudging.
Nudging is de wijze waarop je het gedrag en
de beslissingen van mensen onbewust kan
beïnvloeden. Het promoten van fruit bij kinderen lukt beter als je dit koppelt aan spelen. Gezonde voeding wordt verleidelijker
door er een leuke ervaring aan te koppelen.

Dit
schooljaar

10% korting

In combinatie met een aantrekkelijk speeltoestel bijvoorbeeld, is deze boodschap
nog ingrijpender.
Wanneer kinderen dagelijks op de speelplaats zien dat fruit eten leuk is, nemen ze
dit in zich op. Het brein, en zeker dat van
het kind, is gericht op positieve ervaringen
en de inwerking van suggestie is hierbij
zeer krachtig.

Hoe stimuleer je kinderen
om meer te spelen?
Onderzoek toont aan
dat speeltoestellen in
de vorm van een dier,
zeker voor kleine
kinderen, zeer
aantrekkelijk zijn.
Ook de weergave
van de boodschap
spreekt aan. De
rups vindt de appel
heel lekker. Kinderen
leven hierin mee en
onbewust nodigt dit uit tot
het eten van fruit.

*

* Geldig op G718, G719 en G720, tot en met 15 juli 2019.
** Prijs is excl. BTW, montage, uw korting gaat hier nog vanaf.

G719
€ 6.876,-**

G720
€ 9.397,-**

G718
€ 2.812,-**
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Europlay Express
€ 21.093,-**

Een treintje ging
Dit
uit rijden...
schooljaar
10% korting
Geldig op de trein + wagonnetjes en de
Europlay Express.
Actie geldig tot 15 juli.
** Prijs is excl. BTW,
montage en korting.

Kinderen vinden het heerlijk om te fantaseren. Dan is er
zoveel mogelijk! Want reis je vandaag naar het strand,
morgen kon je wel eens op weg zijn naar Amerika!
De trein en wagonnetjes kunnen naar eigen inzicht
gecombineerd worden.

Tankwagon

Eetwagon

Locomotief + passagierswagon

€ 1.810,-**

€ 1.466,-**

€ 4.785,-**

Europlay Express
€ 8.795,-**
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Eben-Haezerschool
- Barneveld

Enterprise U

Waarde van dit
schoolplein

€ 60.000

Klimmen, klauteren, kruipen, hangen, zweven en glijden het kan
allemaal op dit vrolijke klimtoestel.

Incl. ontwerp, toestellen,
ondergronden,
projectbegeleiding en
montagewerkzaamheden.

*Alle prijzen zijn tijdsgebonden en excl. BTW en montage.

€ 19.818,-*

Top 3 competenties
Lenigheid
Kracht
Coördinatie
Uitleg over de competenties vindt u op de laatste pagina.
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‘‘Ik word helemaal
vrolijk van de
kleuren op het
plein!‘‘

Appolo Spiral
Klimmend en kruipend door de gekleurde
buizen naar de overkant en dan glij je naar
beneden!
€ 10.917,-*

14

ONZE VISIE OP SPELEN:
COMPETENTIE-GERICHT SPELEN
We weten allemaal dat buiten spelen niet alleen heel leuk
is voor kinderen maar dat spelen ook zorgt dat kinderen
gezonder opgroeien en zich onbewust ontwikkelen door te
ontdekken en te spelen. Hoe past Van Ee deze kennis toe bij
schoolpleininrichting?
Wij kiezen er bewust voor om speelplekken niet
in te richten op basis van smaak. Nee, wij doen dit op
basis van de competenties die kinderen ontwikkelen!
Bij ieder schoolplein houden we er rekening mee dat kinderen
zich optimaal moeten kunnen uitleven én ontwikkelen. Dat
doen we stapje voor stapje. Aan iedere competentie zijn
ontwikkelingsaspecten verbonden. Die aspecten
ontwikkelen kinderen door bepaalde speelactiviteiten op
een speelplek. En daar hebben ze uiteindelijk de juiste tools
voor nodig. Precies dié benodigdheden verwerken we in het
optimale speelplaatsontwerp.

Bekende
toestellen
in nieuw jasje!
Schoolpleinen
in-de-maak
Ik zou bijna zeggen ‘Op welk schoolplein hebben ze niet gestaan?’. De klimtorens met gele en rode panelen
zijn al jaren reuze populair. Volgens de bedenkers omdat ze modulair zijn. ‘‘Bij het basistoestel kan er worden
gekozen voor verschillende aanbouwelementen. (zandwerkplaats, glijstang, glijbaan, zitbankje, extra torens enz.)
Zo creër je veel speelwaarde en ook nog eens een toestel dat helemaal voldoet aan wens.’’

Deze bekende toestellen hebben al een
lange geschiedenis. Toen ze voor het eerst
op de markt kwamen, waren de structuren
volledig van hout. Toen er meer vraag kwam
naar kleur zijn de houten zijpanelen verschenen in rood en geel. Toen er tien jaar
geleden betere techniek kwam om kunststof te bewerken, zijn de houten panelen
vervangen door panelen in kunststof.
Nu er steeds meer vraag is naar natuurlijke
kleuren zijn de panelen ook te verkrijgen in
het groen- geel.

Wist je dat...?
geel het meeste licht bevat van alle kleuren?
groen staat voor veiligheid, en deze kleur
kalmerend werkt?
rood zorgt voor meer adrenaline in
het bloed?
in een onderzoek kinderen
aangaven speeltoestellen met
kleuren het leukst te vinden?

15

Voorbeeldje:
HET SCHOOLPLEIN VAN ANNA EN MARIA

Op het nieuwe schoolplein van Anna en Maria zijn bankjes geplaatst.
Anna is een echte kletskous, ze kan uren vertellen over haar paarden.
Maria vindt het wel leuk om naar Anna’s verhalen te luisteren. Maar af en
toe, als Anna even haar mond houdt, vertelt zij over haar zusje. Door de
bankjes op het schoolplein is er ruimte voor Anna en Maria voor sociale
interactie. Hierdoor ontwikkelen zij de competentie ‘sociaal’.

Lummelbankjes

Geldig tot en met 15 juli 2019.

mail: verkoop@vaneespeel.nl
Bel: 0342 751 958

SPEEL03trein

Geldig op de volgende producten:
G718 - Appel
G719 - Appel en Rups
G720 - Appel en Rups XL
T101, T201, T300, T400 - Trein en waggonnetjes
T050 - Europlay Express

WAARDETICKET

Kletsen

10% KORTING

Sociale interactie

Stuur een mail of bel ons.
Met de volgende code wordt
de korting verrekend.

Sociaal

brengt
kinderen in beweging

Van Ee Speel
schoolplein.vaneespeeltoestellen.nl
verkoop@vaneespeel.nl
0342 - 751 958

