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Speelcontainer
bovenbouw | 3081917

434,00

333,33

Carousel
3050123

399,95 

299,95

Net ball
3060212
 

29,95

24,95

Blotevoetenpad
6509990

751,49

499,00

Buitenspeelkaarten 
De beste spelsuggesties voor op het plein! 
5192727

24,95
Ontwikkeld om kinderen inspiratie 
te bieden op het speelplein

Springtouw extra lang 
5 Meter | Naturel | 3080185

6,81 

5,99

Buitenspelen

Nog meer 
buitenspelen

https://shop.derolfgroep.nl/productlist/aanbiedingen/aanbiedingen.aspx?productCategory=3041_557_70&producttitle=buitenspelen%7C00031000010000000013&utm_source=digitaal&utm_medium=flyer&utm_campaign=Voorjaarsfolder


Zandzeef ECO
roze | 2702371 
blauw | 2702372 
geel | 2702373 
groen | 2702370 

4,25

2,97

Zo komen interactief en traditioneel spelen samen in een 
compleet nieuwe experience

Zandvormenset 
super ECO
5 stuks | 2702394

10,15

6,99

Schep mini ECO
roze | 2702375 
blauw | 2702376 
geel | 2702377 
groen | 2702374 

4,25

2,97

Zandzeefemmer ECO
roze | 2702379 
blauw | 2702380 
geel | 2702381 
groen | 2702378 

9,62

5,99

Zandemmer ECO
roze | 2702383 
blauw | 2702384 
geel | 2702385 
groen | 2702382 

7,09

4,96

Het buitenspelen 

van de toekomst

Duurzame
zandbakmaterialen

Door groen Polyethyleen te 
gebruiken, kunnen we unieke 
producten aanbieden die een 
significante bijdrage leveren 
aan het verminderen van de 
uitstoot van broeikasgassen.

Picoo pakket
voor BSO | 3999940 
voor PO | 3999939

 

1.199,00

https://shop.derolfgroep.nl/productlist/aanbiedingen/aanbiedingen.aspx?productCategory=3041_557_70&producttitle=het%20buitenspelen%20van%20de%20toekomst%7C00031000010000000009&utm_source=digitaal&utm_medium=flyer&utm_campaign=Voorjaarsfolder


OP=OP

Introductie aanbieding

Vingerverf set
750 ml | 10 kleuren | 1014853

60,35

37,50
Stimuleert de 
creatieve 
en motorische 
ontwikkeling 
van kinderen.

Tekenpapier op rol
blanco | 50 cm x 25 meter | 80 gram 
1119040

5,61

4,95

Beleef eindeloos veel tekenple-
zier met deze papierrol

Designpapier
planeet aarde | 144 vel (26 varianten) 
1128987

22,95

Laat je 
inspireren 
door onze 
eigen 
planeet

Senso 
patroonvormen/stempel
24 stuks | 1319404

59,00

29,50

De sensorische vormen zijn ge-
maakt van zacht rubber en zijn 
speciaal ontworpen voor gebruik 
door jonge kinderen en hebben 
de extra eigenschap dat ze een 
reeks motorische vaardigheden 
aanmoedigen.

Reuzetangrammen
7 stuks | 3020009

36,55

17,50

Maak je ruimte in je lokaal of 
buiten op het plein voor deze 
grote, eigentijdse versie van het 
tangramspel.

Creatief Schriften
Nieuw in het assortiment

Plakboeken
Fantasiefiguren 
maken?

https://www.youtube.com/watch?v=txNyfCLgfZ0&utm_source=digitaal&utm_medium=flyer&utm_campaign=Voorjaarsfolder


Plakboek blanco
Spelen met vormen | 22 × 32 cm 
3050120

Plakboek blanco
Mondriaan | 22 × 32 cm 
3050120

Plakboek blanco
Comic | 22 × 32 cm 
3050120

vanaf

1,95

Ruime keuze aan soorten
rekenschriften en schrijfschriften 
in alle gangbare liniaturen.

25 stuks vanaf

3,95

Schriften
Nieuw in het assortiment

Plakboeken

Blog

https://www.derolfgroep.nl/nieuwe-schriften/?utm_source=digitaal&utm_medium=flyer&utm_campaign=Voorjaarsfolder


Driewieler
mini KVD | 3059033

193,00

139,95

Bakfiets
3 - 7 jaar | 3057039

601,25

249,95

Buggy
3 - 7 jaar | 3050122

169,95

139,95

Step ‘n roll
Small | 3050120

339,95

279,50

Scooter
Klassiek sport 

4200029

50,65

44,95
Onderweg door Italië naar je 
eerste cappucino

Opruimen

Papier

Stoere
rijders

Voor meer 
voertuigen

https://shop.derolfgroep.nl/productlist/aanbiedingen/aanbiedingen.aspx?productCategory=3041_557_70&producttitle=stoere%20rijders%7C00031000010000000002&utm_source=digitaal&utm_medium=flyer&utm_campaign=Voorjaarsfolder


Tafel/opbergbak
kunststof | stapelbaar | grijs 
60×40×7cm | 8421915

14,35

12,50

Kopieerpapier A4 Basis
FSC | wit | 500 vel | 8304560

Ontdek onze 
voordelige 
staffelprijzen

Kopieerpapier A4 
lichtgrijs
500 vel | 80grs. | 8304635

Kopieerpapier A4 
feloranje
500 vel | 80grs. | 8304588

Kopieerpapier A4 
kanariegeel
500 vel | 80grs. | 8304585

Kopieerpapier A4 
koningsblauw
500 vel | 80grs. | 8304584

Tafel/opbergbak
kunststof | stapelbaar | grijs 
60×40×32cm | 8427348

28,75

22,50

Tafel/opbergbak
kunststof | stapelbaar | grijs 
60×40×22cm | 8421944

26,50

17,50
Oplegdeksel
kunststof | tbv opbergbak | 60×40cm 
8427349

8,18

7,50

nu vanaf6,75

Opruimen

Papier

Stoere
rijders

Kijk voor meer kleuren op onze 
website derolfgroep.nl

https://shop.derolfgroep.nl/productlist/aanbiedingen/aanbiedingen.aspx?productCategory=3041_557_70&producttitle=papier%7C00031000010000000005&utm_source=digitaal&utm_medium=flyer&utm_campaign=Voorjaarsfolder


Natuurlijk BIC® ECOlutions 
De BIC®Ecolutions™ producten 
zijn gemaakt van minimaal 50% 
gerecycled materiaal en staan 
garant voor langdurig schrijf-, 
kleur-, en knutselplezier.

Nog meer BIC

BIC
duurzaam

Kleurpotloden BIC Kids 
Evolution
1059275

248 + 40 gratis

Kleurpotloden BIC Kids 
Evolution 
triangle
1053240

108 + 36 gratis

Viltstiften Bic Kids 
visacolor XL ecolutions 
assorti
1059274

124 + 20 gratis

Plakstift 
BIC ECOlutions 
36 gram box
1214443

12 + 8 
gratis
Vervaardigd uit 100% gerecycleerd materiaal.

Plakstift 
BIC ECOlutions 
21 gram box
1214441

9 + 3 
gratis
Vervaardigd uit 100% gerecycleerd materiaal.

https://shop.derolfgroep.nl/productlist/aanbiedingen/aanbiedingen.aspx?productCategory=3041_557_70&producttitle=bic%20duurzaam%7C00031000010000000014&utm_source=digitaal&utm_medium=flyer&utm_campaign=Voorjaarsfolder


BIC
duurzaam Whiteboard/wisbord 

BIC Velleda Eco 
incl stift en wisser 

24 stuks 
(actiepakket)

8509262

nu
24 extra 

stiften

Balpen BIC 
ECOlutions® 
Clic Stic® 
zwart, 50 stuks
8500873

32,95

24,50
Balpen met drukknopje gemaakt uit 
62% gerecycleerd materiaal.

Balpen BIC 
ECOlutions® 
Round Stic® 

blauw, 60 stuks
8500875

15,15

14,50
Balpen gemaakt uit 74% gerecycleerd materiaal.

Balpen BIC 
ECOlutions® 
Round Stic® 
zwart, 60 stuks
8500874

15,15

14,50
Balpen gemaakt uit 74% gerecycleerd materiaal.

Balpen BIC 
ECOlutions® 
Clic Stic® 
blauw, 50 stuks
8500872

32,95

24,50
Balpen met drukknopje gemaakt uit 
62% gerecycleerd materiaal.



Microsoft Surface Go2
10,5" | Pentium | 4GB | 
64 GB eMMC | 7120757

597,16

579,95
Maak verbinding vanaf waar 
je maar wilt werken met deze 
compacte 2-in-1 Surface

Hart voor Leren 
headphone
7195868

16,00

13,95
Rustig en geconcentreerd 
werken doe je met deze mooie 
headphone

Dicota Hart voor Leren 
Eco tas 
7190143

54,45

49,95
Super duurzaam, super sterk 
en super handig. 

Kensington 
Privacy filter voor 
laptop
13'3 inch | klevend | 7195901 
14 inch | klevend | 7195902

61,71

57,50
Niet bestemd voor 
nieuwsgierige oogjes

Kensington Smart Fit 
laptopverhoger 
voor laptops tot 15'6 inch | Grijs 
7195909

24,47

22,50

30% minder 
nekbelasting
21 % meer 
comfort,

Cherry muis 
MW2310 2.0
Draadloos | Bluetooth | 7184863

18,55

17,50
Breng hoge kwaliteit, passie en 
design in je werkomgevingenAandacht

voor ICT

Koopjes
op = op

Agenda's

Dell chromebook 3100
11" non touch / 4GB / 32 GB | 7150366

279,80

269,95
Voor elke leerling een Dell 
chromebook. En nu direct uit 
voorraad leverbaar!

Nog meer ICT

https://shop.derolfgroep.nl/productlist/aanbiedingen/aanbiedingen.aspx?productCategory=3041_557_70&producttitle=aandacht%20voor%20ict%7C00031000010000000016&utm_source=Digitaal&utm_medium=Flyer&utm_campaign=Voorjaarsfolder


Schooldagplanner
5999984

19,30

15,95
Grip op je werkdag in 
één oogopslag

Lerarenagenda
de Rolf groep 2021/2022 
5999981

9,24 

8,75
Onze docenten agenda's 
zijn praktisch en specifiek 
afgestemd op de behoeften 
van alle docenten.

Leerkracht organizer
XL 2021/2022 | 5999983

36,24 

29,95
De XL agenda is de zakelijke 
variant van de Leerkracht 
organizer.

Leerkracht 
organizer
PO 2021/2022 | 5999982

24,14 

19,95
Met de Leerkracht 
organizer agenda 
organiseer je school 
en thuis eenvoudig in 
één oogopslag!

Overdrachtsboek
Logboek voor duopartners 
5999985

21,72 

17,95
Deel eenvoudig aantekeningen 
en overdrachtsinformatie met 
je collega.

Correctbook A5 
"Hart voor leren"

schriftje | blanco | 8040065

7,67

3,80

Correctbook A5 
"Hart voor leren"

gelinieerd | 8040066

16,75

8,25
Correctbook is een 
herbruikbaar / 
uitwisbaar schrift; 
een whiteboard 
in een schrift vorm.

Korting50%

Aandacht
voor ICT

Koopjes
op = op

Agenda's



Uitdagingen dankzij speelfuncties, 
telkens weer!
Sport en spel is van belang bij de ontwikke-
ling van kinderen. Onze expertise komt van 
pas bij het inrichten van speelterreinen 
op scholen en bij kinderdagverblijven. 
Met elkaar zorgen we voor een fantasierijke 
speelomgeving, waar veiligheid en duur-
zaamheid niet uit het oog verloren worden.

OBS De Horizon, Harmelen: Motorische ontwikkeling door klimmen 
en klauteren.

In samenwerking met onze trotse partner 
vrienDD richt De Rolf Groep unieke plekken 
in op basis van een eerlijk advies, flexibele 
houding en persoonlijk contact. Er wordt 
gewerkt met kwalitatief hoogwaardige 
producten en service staat hoog in het vaan-
del. Bij onze vrienDD kunt u altijd terecht!

De Hovenschool, Deventer: Bewegend leren op een groen schoolplein.

vrienDDHart voor buiten

Spelen, bewegen en leren 
op het schoolplein!
Ieder schoolplein en speelplek in het 
onderwijs of de kinderopvang is anders. 
Iedere school is anders. Iedere wens is 
anders. Kortom, elk plein verdient een 
analyse, een advies, een plan en bovenal 
een ambitie. Het is en blijft een spannend, 
maar vooral ook een leuk traject om te doen 
voor een school.

De Griffel, Zeist: Natuurlijk ook sporten op een compleet vernieuwd plein.

Link naar 
vriendd

https://vriendd.nl/?utm_source=digitaal&utm_medium=flyer&utm_campaign=Voorjaarsfolder


HAGS Zesdelig 
Balansparcours Connect
5.158,23

3.299,00
Multifunctioneel speel- en beweegparcours.

HAGS Picknicktafel Linnea
757,46

575,00
Buiten chillen, leren, eten en drinken.

HAGS Vibes

6.086,30

3.299,00
Swingen op het plein

HAGS Minigoals
set 2 stuks

1.750,00
Hier scoor je zeker mee bij de kids

HAGS Speelhuisje La Casita
2.797,52

2.099,00
Huizen markt overspannen? 
Dit huisje is extra scherp geprijstHoge speelwaarde voor kinderen van 3-12 jaar.

HAGS 
Leipton

9.681,21

6.950,00
Voor iedereen een uitdaging



Huisje van balken 
6100068

1.520,00

1.299,00

Oven
2901221

253,49

219,95

Vaatwasser
2901222

253,49

219,95

Wasmachine
2901218

253,49

219,95

Puzzel 
vlindertuin
2203185

40,50

24,95

Rolf Connect 
Groeipuzzel vlinder
2203542

30,35

24,95

Rolf Basics 
Lentetuin
2303641

20,26

Schonere lucht

Rolf producten

https://shop.derolfgroep.nl/productlist/aanbiedingen/aanbiedingen.aspx?productCategory=3041_557_70&producttitle=rolf%7C00031000010000000017&utm_source=Digitaal&utm_medium=Flyer&utm_campaign=Voorjaarsfolder


Luchtreiniger Trusens Medium Z-2000
35 m2 | 8600010

384,00

249,00

Luchtreiniger Trusens Groot Z-3000
70 m2 | 8600011

557,00

329,00

Geen last meer van pollen, 
virussen en bacteriën in de klas
Productinformatie Trusens Z-3000
• Aanbevolen voor ruimtes tot 70m2

• Geleverd met SensorPod, luchtkwaliteitsmonitor 
op afstand

• Een kleurgecodeerde verlichte ring en numerieke 
waarde communiceert een goede, middelmatige of 
slechte luchtkwaliteit

• PureDirect technologie gebruikt twee luchtstromen 
om gezuiverde lucht comfortabeler en effectiever 
te verspreiden

• Het 360 graden HEPA-filter vangt 99,97% fijn-
stof op en het koolstoffilter verwijdert vluchtige 
organische gassen/geuren vanuit alle richtingen. 
De UV-C lamp vernietigt ziektekiemen en bacteriën 
die gevangen worden in de filter.

• Gecertificeerd door European Centre for Allergy 
Research Foundation (ECARF)

• Het moderne design met gestroomlijnde tiptoets 
bediening en geïntegreerde handvat past naadloos 
in elke omgeving, onderscheiden met de red dot 
award.

Schonere lucht

Bestel snel

https://shop.derolfgroep.nl/productlist/aanbiedingen/aanbiedingen.aspx?productCategory=3041_557_70&producttitle=luchtreiniger%20trusens%7C00031000010000000007&utm_source=digitaal&utm_medium=flyer&utm_campaign=Voorjaarsfolder


Jaarbestelling
Start jouw zomer relaxed!

Plaats nu de jaarbestelling

Alle prijzen zijn geldig tot 21 juni 2021. 
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen, druk- en zetfouten en zolang de voorraad strekt. Alle prijzen zijn inclusief btw.

Zand
Modelleerzand Creall Play it!
naturel | 5 kg | 1244700

36,05

29,95
Haal het plezier van spelen 
met zand de klas in. 
Heerlijk zacht zand ideaal 
voor sensorisch spelen.

Modelleerzand Creall Sculp it!
naturel | 5 kg | 1248285

44,50

29,95
Haal het plezier van spelen 
met zand de klas in. Zand 
met een stevige structuur, 
ideaal om mee te bouwen.

Stoepkrijt klei Creall
6 kleuren | 750 gram | 1240003

8,71

5,00
Maak van klei je 
eigen stoepkrijt! voordeelverpakking

Stoepkrijt
60 stuks ass. | 1054883

12,05

8,75
Doos met 60 staven stoepkrijt, assorti.

Kunst ophet plein


