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Prijzen zijn excl. verzendkosten en BTW. 

Bij bewegend leren gaat het erom dat kinderen bij een leertaak ook bewegen. Daarbij ligt de 
nadruk op de leertaak. De beweging mag niet te moeilijk zijn en is ondersteunend. Met de com-
binatie van bewegen en leren nemen leerlingen de lesstof in een andere vorm tot zich. En dat 
vinden de meeste leerlingen erg prettig, zeker met passende spelmaterialen.

van rekenen tot spelling
bewegend leren

Spring van letter naar letter en vorm 
zo een woord. Bedenk een woord en 
spring of hinkel het, een maatje schrijft 
het woord op. Mat incl. leskaart, 25 lege 
kaarten en 25 woorden op papier.

740108 LOSSE MAT € 185,00
740115 MET SPELPAKKET € 199,75

Leerlingen springen of hinkelen de som-
men op de rekenmachine. Eén leerling 
leest de som, de ander springt de som 
en uitkomst op de mat. Mat incl. leskaart 
en 25 lege getallenkaarten.

740111 LOSSE MAT € 199,00
740118 MET SPELPAKKET € 239,00

Compacte mat voor het oefenen van 
plus-, min-, keer- en deelsommen of 
laten tellen tot 10.
Compleet met 50 getallenkaarten en 
leskaart.

759842 LOSSE MAT € 129,00
759849 MET SPELPAKKET € 195,00

SpringmatRekenmachineLettermat

Zachte dobbelsteen 15 cm met zes 
verschillend gekleurde vlakken. Elk vlak 
heeft een insteekhoes voor kaarten met 
opdrachten, beelden of symbolen (leve-
ring zonder insteekkaarten).

772003 per stuk € 9,75
777018 set van 3 € 23,50

Compact werpspel voor in de klas, gang 
of speellokaal. Het vraagt om concen-
tratie, precisie en ruimtelijk inzicht. De 
cijfers op de pionnen zijn geschikt voor 
bewegend leren.

702410 € 28,95

Elk van de 18 fiches is voorzien van een 
afbeelding van een beweging. Inzetbaar 
als Energizer, bij het benoemen van 
lichaamsdelen of bij bewegend leren 
activiteiten.

770019 € 16,50

Bekijk alle spelling- en rekenmatten op
www.nijha.nl/rekenmatten

Nummer kubb miniMoves beweegfichesMoveCube

https://www.nijha.nl/p/17344-spellingmat-lettermat-incl-spelpakket
https://www.nijha.nl/p/17390-rekenmat-rekenmachine?variant=740111
https://www.nijha.nl/p/17391-rekenmat-rekenmachine-incl-spelpakket
https://www.nijha.nl/p/16590-rekenmat-springmat?variant=759842
https://www.nijha.nl/p/16591-rekenmat-springmat-met-spelpakket?variant=759849
https://www.nijha.nl/p/11452-move-cube-set-van-3?variant=772003
https://www.nijha.nl/p/11452-move-cube-set-van-3?variant=777018
https://www.nijha.nl/p/16738-nummer-kubb-spel-mini?variant=702410
https://www.nijha.nl/p/16502-moves-beweegfiches?variant=770019
http://www.nijha.nl/rekenmatten
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deze mogen niet ontbreken
komt altijd van pas

Bij deze materialen wil je niet misgrijpen; bij mikactiviteiten komen pittenzakken altijd van pas, 
met hoepels markeer je snel een wachtplak of miksituatie en bij spelactiviteiten kun je niet 
zonder partijlinten. We geven je graag de top 6 van meest gebruikte materialen. Zodat je nooit 
mis hoeft te grijpen.

Bekijk alle spelmaterialen op
www.nijha.nl en ga naar de webshop

Verkrijgbaar in 150 gram en 300 gram. 
De 150 gram pittenzak wordt het meest 
gebruikt en is er in wel 9 kleuren. Ze 
kunnen gewassen worden op 30 graden 
(centrifugeren op lage toeren).

759820, 150 g rood vanaf € 1,40
759827, 300 g geel vanaf € 2,70

De kunststof hoepels van Nijha zijn vrij-
wel onbreekbaar omdat ze gegoten zijn 
en geen lasnaad hebben. Ze zijn er in 4 
maten en 4 kleuren. Dus keuze genoeg.

hoepel 40 cm vanaf € 2,45
hoepel 50 cm vanaf € 2,95
hoepel 60 cm vanaf € 3,65
hoepel 68 cm vanaf € 4,70

Keuze uit wel 12 kleuren. Natuurlijk 
om teams te maken maar ook vakken 
te markeren, om in te stappen of voor 
staarttikkertje. Nu ook in neon kleuren.

758561 rood vanaf € 0,60
758562 blauw vanaf € 0,60
758572 geel vanaf € 0,60
758573 groen vanaf € 0,60
758505 neon geel vanaf € 0,65
758506 neon roze vanaf € 0,65
758507 neon oranje vanaf € 0,65
758504 neon groen vanaf € 0,65

Verkeerspilon Werpringen Spelblok kunststof

Kleurrijk, licht en watervast. Inzetbaar 
bij o.a. spelvormen, als mikpunt of om 
mee te bouwen. Gemaakt van plukbe-
stendig PE-schuim.  
Afmeting 18 x 9 x 4,5 cm.

750096 set van 4 € 8,25

Pilon van soepel kunststof, oranje. 
Stabiele basis en verstevigde top. Kan 
tegen een stootje, is goed zichtbaar en 
makkelijk te stapelen. Voor binnen en 
buiten gebruik.

737824 20 cm vanaf € 5,45
737825 32 cm vanaf € 9,25
737826 50 cm  vanaf € 12,55

Voor schuiven, mikken en rollen. De 
luchtgevulde uitvoering is oppompbaar 
en schuift het best over een sportvloer 
bij ringhockey. 

795338 zacht rubber vanaf € 2,75
750091 luchtgevuld vanaf € 3,15
750099 light  vanaf € 2,95

PittenzakkenPartijlinten Hoepels

https://www.nijha.nl/webshop
https://www.nijha.nl/p/1322-pittenzak-katoen-150-g?variant=759820
https://www.nijha.nl/p/1323-pittenzak-katoen-300-g?variant=759827
https://www.nijha.nl/p/6996-hoepel-o-40-cm?variant=730801
https://www.nijha.nl/p/6997-hoepel-o-50-cm?variant=730810
https://www.nijha.nl/p/6998-hoepel-o-60-cm?variant=730822
https://www.nijha.nl/p/1344-hoepel-o-68-cm?variant=730833
https://www.nijha.nl/p/1329-partijlint?variant=758561
https://www.nijha.nl/p/1329-partijlint?variant=758562
https://www.nijha.nl/p/1329-partijlint?variant=758572
https://www.nijha.nl/p/1329-partijlint?variant=758573
https://www.nijha.nl/p/1329-partijlint?variant=758505
https://www.nijha.nl/p/1329-partijlint?variant=758506
https://www.nijha.nl/p/1329-partijlint?variant=758507
https://www.nijha.nl/p/1329-partijlint?variant=758504
https://www.nijha.nl/p/1347-spelblok-kunststof?variant=750096
https://www.nijha.nl/p/660-verkeerspilon?variant=737824
https://www.nijha.nl/p/660-verkeerspilon?variant=737825
https://www.nijha.nl/p/660-verkeerspilon?variant=737826
https://www.nijha.nl/p/1263-werpring-zachtrubber?variant=795338
https://www.nijha.nl/p/1262-werpring-luchtgevuld?variant=750091
https://www.nijha.nl/p/7641-werpring-luchtgevuld-light?variant=750099
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breed inzetbare ballen
multi speelballen

Hoe mooi zou het zijn; één bal die je overal voor in kunt zetten en die in elke omgeving slijtvast 
is. Helaas, zo’n bal bestaat niet, maar de onderstaande ballen komen er dicht bij. Ze zijn ge-
selecteerd op brede toepassing en aangename materiaaleigenschappen. Alleen nog even de 
juiste maat kiezen en spelen maar.

PolyPG balDodgebal Airball Trial

Bal voor algemeen gebruik. Voor werpen/
vangen, stuiten en mikvormen. Het profiel 
op de bal biedt goede grip. Bal is oppomp-
baar stuit prima.

760515 ø 17,8 cm vanaf € 6,45
760514 ø 21,6 cm vanaf € 7,90

Zachte en sterke bal voor overgooien, 
mik- en tikspelen. De dikke en soepele 
toplaag geeft bal stabiele stuit. Oppomp-
baar, luchtvast en blijvend rond.

704914 ø 18 cm vanaf € 13,85

Zachte bal, goede stuit. Uitstekende 
grip bij gooien en vangen door driehoek 
profiel in de toplaag. Bal knijpt niet door. 
Ook geschikt voor trefbal.

717180 ø 16 cm € 13,75
717181 ø 20 cm € 14,35

Foambal medium bounce Butterflyball Spelbal

Handzame spelbal geschikt voor aan-
leren werpen & vangen maar ook voor 
slagspelen en bounceball.
Stuit goed. Oppompbaar, voor binnen en 
buiten.

727096 ø 13 cm vanaf € 3,10

Voor mik- en tikspelen door de hele ba-
sisschool. Olifantenhuid met 3 coatingla-
gen maken deze bal de sterkste binnen 
alle foamballen.

790718 ø 16 cm vanaf € 12,25
790739 ø 21 cm vanaf € 16,40

De alleskunner; voor rollen, stuiten en 
mikken in de onderbouw, voor mik- en 
tikspelen in de middenbouw en volleybal 
en lijnbal in de bovenbouw. Zacht en 
oppompbaar.

717179 ø 21 cm vanaf € 13,20

Bekijk alle spelballen op
www.nijha.nl/spelballen

https://www.nijha.nl/p/1024-poly-pg-bal?variant=760515
https://www.nijha.nl/p/1024-poly-pg-bal?variant=760514
https://www.nijha.nl/p/1015-airball-trial-o-18-cm?variant=704914
https://www.nijha.nl/p/1003-dodgeball-trial?variant=717180
https://www.nijha.nl/p/1003-dodgeball-trial?variant=717181
https://www.nijha.nl/p/17131-vinyl-spelbal?variant=727096
https://www.nijha.nl/p/994-foambal-olifantenhuid-o-16-cm?variant=790718
https://www.nijha.nl/p/993-foambal-olifantenhuid-o-21-cm?variant=790739
https://www.nijha.nl/p/1018-butterflyball-trial-o-21-cm?variant=717179
http://www.nijha.nl/spelballen
https://www.nijha.nl/p/1025-poly-pg-kleurenset


succesvolle sportattributen
actief in elke pauze

Jongens voetballen graag. Op het grasveld kan dat prima met een echte voetbal, op het plein is 
het beter om een wat kleinere bal te gebruiken met een verminderde stuit als er hard gescho-
ten wordt. Zo’n verminderde stuit houdt de bal laag. En badmintonnen buiten wordt nog leuker 
met de Airbadminton shuttle, die waait niet weg. Zo is er voor elke sport geschikt materiaal.

Airbadminton shuttleBadmintonset Drop Mix Voetbal Ultima

Op deze shuttle heeft de wind nauwelijks 
invloed, dus buiten badmintonnen wordt 
een stuk leuker.
Kan met een normaal racket gespeeld 
worden. Koker met 3 shuttles.

707469 vanaf € 7,25

Sterke voetbal, ook geschikt voor harde 
ondergrond en kunstgras. Opgebouwd 
uit 2 lagen, soft touch buitenlaag. Vorm-
vast en oppompbaar. De Sala bal heeft 
verminderde stuit.
1. 782379 Gold 435 g vanaf € 16,25
2. 790366 sala 1 300 g vanaf € 15,95

Ideale schoolset met 2 rackets zonder 
steel, 2 rackets met een halve steel en 
6 rackets met een hele steel. Compleet 
met shuttles zodat 5 tweetallen kunnen 
badmintonnen.

707783 € 89,95

Voetbal Lion Frisbee Aerobie Skateboard

Skateboard voor beginners, lekker 
breed. Uiteinden licht gebogen, dit geeft 
in combinatie met de griptape extra 
stabiliteit. Maximale belasting 90 kg.

764438 vanaf € 31,50

Ook leerlingen die op voetbal zitten vin-
den dit een fijne bal. En voor de mindere 
voetballers: de softtouch afwerking 
maakt de bal aangenaam bij aannemen 
en schieten.

790626 maat 4, 37g g vanaf € 16,75
790616 maat 5, 420 g vanaf € 17,95

Zacht, flexibel en duurzaam - een plezier 
om te gooien en te vangen. Zeer soepel 
rubber, door speciale rand goed te wer-
pen. Zowel binnen als buiten inzetbaar.

723380 vanaf € 8,95

1

2

Bekijk ons hele assortiment aan sport- en spel-
materiaal op www.nijha.nl/webshop

Op de hoogte blijven van de laatste innovaties? 
Schrijf je dan nu in! www.nijha.nl/nieuwsbrief

Prijzen zijn excl. verzendkosten en BTW. 

https://www.nijha.nl/p/16859-outdoor-shuttle-koker-met-3-shuttles?variant=707469
https://www.nijha.nl/p/7670-voetbal-ultima-street?variant=782379
https://www.nijha.nl/p/855-voetbal-ultima-sala-1?variant=790366
https://www.nijha.nl/p/18039-badmintonracket-drop-mix-set-10-rackets-6-shuttles?variant=707783
https://www.nijha.nl/p/1224-skateboard-black-dragon?variant=764438
https://www.nijha.nl/p/869-voetbal-lion?variant=790626
https://www.nijha.nl/p/869-voetbal-lion?variant=790616
https://www.nijha.nl/p/604-frisbee-aerobie-squidgie-disc?variant=723380
http://www.nijha.nl/webshop
https://www.nijha.nl/over-nijha/nieuwsbrief
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markeren, afbakenen, routes
optimaal ruimtegebruik

Met grotere groepen in een speellokaal, gymzaal of op het schoolplein wordt zonering en afba-
kening extra belangrijk. Door vakken of spelzones te markeren worden activiteiten gescheiden 
en ontstaan er minder conflicten. Bovendien kunnen er meer kinderen actief zijn op een kleine-
re ruimte. En dat is wat we willen; veel bewegen.

ToverkoordVoeten, handen, pijlen set Pilon Multi

Elastisch koord, geschikt om afscheiding 
te markeren of als vervanger van bijvoor-
beeld volleybalnet.
Aan beide uiteinden voorzien van kunst-
stof bevestigingshaak.

773223 8 M € 7,95
770113 10 M € 8,75
770114 12 M € 9,50

Voor afbakening, conditiecircuits, coör-
dinatietraining. Met gaten en inkepingen 
voor plaatsing van stokken en hoepels. 
Goed stapelbaar. Brede basis, pilon valt 
niet snel om.

Pilon multi 30 cm vanaf € 4,45
pilon multi 50 cm vanaf € 8,95

Deze vinyl handen, voeten en pijlen 
zijn ideaal voor markeren van looprou-
te, spelen van Twister of bij specifieke 
plaatsing van handen of voeten. Elk set 
bestaat uit 6 verschillende kleuren.

770128 VOETEN € 12,50
770129 HANDEN € 12,50
770130 PIJLEN € 22,95

Markeerschijven Pilonset 6 kleuren Markeerhoedjes

Zacht, soepel en opvallend. Contraste-
rende kleuren op gras en sportvloeren. 
45 hoedjes in 3 kleuren, inclusief houder.

710801 set van 45 € 19,95

Geschikt als honk, mikpunt of om posi-
ties aan te geven. Kan ook als werpschijf 
gebruikt worden. Door rubber basisma-
teriaal heeft de schijf goede antislip.

711590 ROOD vanaf € 3,30
711591 BLAUW vanaf € 3,30
711592 GEEL vanaf € 3,30
711593 GROEN vanaf € 3,30
711594 ORANJE vanaf € 3,30
711595 VIOLET vanaf € 3,30

Ideale set voor markeren van een speel-
veld, aangeven van een route, overspe-
len van een bal (íjscobal’) of als kegels 
bij een mikspel.

759714 set van 6  € 10,50
759704 set van 24 € 36,95
759700 set van 48 € 72,50

Bekijk alle kleuren en varianten op
www.nijha.nl/afbakenmateriaal

https://www.nijha.nl/p/654-toverkoord?variant=773223
https://www.nijha.nl/p/654-toverkoord?variant=770113
https://www.nijha.nl/p/654-toverkoord?variant=770114
https://www.nijha.nl/p/658-pilon-multi?variant=759710
https://www.nijha.nl/p/658-pilon-multi?variant=759717
https://www.nijha.nl/p/19402-tijdelijke-markering-voeten-set?variant=770128
https://www.nijha.nl/p/19403-tijdelijke-markering-handen-set
https://www.nijha.nl/p/19404-tijdelijke-markering-pijlen-set
https://www.nijha.nl/p/655-markeerhoedje?variant=710801
https://www.nijha.nl/p/639-markeerschijf?variant=711590
https://www.nijha.nl/p/639-markeerschijf?variant=711591
https://www.nijha.nl/p/639-markeerschijf?variant=711592
https://www.nijha.nl/p/639-markeerschijf?variant=711593
https://www.nijha.nl/p/639-markeerschijf?variant=711594
https://www.nijha.nl/p/639-markeerschijf?variant=711595
https://www.nijha.nl/p/703-pilon-set-6-kleuren?variant=759714
https://www.nijha.nl/p/703-pilon-set-6-kleuren?variant=759704
https://www.nijha.nl/p/703-pilon-set-6-kleuren?variant=759700
http://www.nijha.nl/afbakenmateriaal
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veel gebruikt materiaal
Bewegend leren

Bekijk alle bewegend leren materialen op
www.nijha.nl/bewegend-leren-spel

Er zijn veel spelmaterialen die ingezet kunnen worden bij bewegend leren activiteiten. De ene 
leerkracht weet precies wat er nodig is en zoekt de spelmaterialen apart bij elkaar. Een ander 
maakt liever gebruik van materialen die al handig bij elkaar in een pakket zitten. Beide typen 
leerkrachten vinden bij Nijha wat ze nodig hebben.

Bewegend leren spelpakket, 
Uitgebreid

Bewegend leren spelpakket, 
Basis

Bewegend leren spelpakket, 
Compleet

Het pakket bestaat markeerschijven, 
pittenzakset, diverse dobbelstenen, set 
foam ‘blikken’ met nummers, schuif jeu-
de-boule set en 2 handpaddles.

771432 € 133,00

Het pakket bestaat markeerschijven, 
pittenzakset, diverse dobbelstenen, set 
foam ‘blikken’ met nummers, schuif jeu-
de-boule set, 2 handpaddles, tafeltennis-
set, zandloper, pilonhoezen en bal.

771433 € 177,00

Het pakket bestaat uit markeerschijven, 
pittenzakzet, een dobbelsteen waarin 
opdrachten geschoven kunnen worden, 
een cijfer dobbelsteen en een set foam 
‘blikken’.

771431 € 87,00

Dobbelsteen met cijfers Blikgooien Markeerschijven

Soepele markeerspots met nummers  
1 tot en met 10 in contrasterende kleur. 
Binnen en buiten bruikbaar. Blijven goed 
liggen. Diameter 20,5 cm

777078 € 22,50

Foam dobbelsteen van 11 cm voorzien 
van 4 lagen PU coating. Zeer sterk. De 
stippen zijn vervangen door cijfers en 
elke zijde heeft een eigen kleur. Dat biedt 
dubbele spelmogelijkheden.

777711 € 10,95

Deze foam blikken met nummers zijn 
zacht maar toch sterk; geven bij harde 
worpen geen schade. Set van 10 blikken 
(10 cm hoog en ø 7 cm), 6 ballen ø 6 cm 
en een opbergtas.

780091 vanaf  € 25,95

https://www.nijha.nl/webshop/onderwijs/bewegend-leren
https://www.nijha.nl/p/16022-bewegend-leren-spelpakket-uitgebreid?variant=771432
https://www.nijha.nl/p/16024-bewegend-leren-spelpakket-compleet?variant=771433
https://www.nijha.nl/p/16021-bewegend-leren-spelpakket-basis?variant=771431
https://www.nijha.nl/p/15179-markeerschijven-set-met-nummers?variant=777078
https://www.nijha.nl/p/13600-dobbelsteen-met-cijfers-olifantcoating?variant=777711
https://www.nijha.nl/p/13651-blikgooien-set?variant=780091
https://www.nijha.nl/p/1025-poly-pg-kleurenset
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voor nog meer beweegplezier
nieuwe producten

Grote mikschijf om met elastiek te be-
vestigen aan paal, wandrek of doel. Past 
ook om arm of been als bewegend doel. 
Ook voor slagspelen met een foambal 
van ø 7 of ø 9 cm. Veel succesbeleving.

770122 geel € 17,95
770123 blauw € 17,95
770124 rood € 17,95
770125 groen € 17,95
770126 set van 4 € 69,95

Kleurrijke lichtgewicht spelbal voor 
overtikken, volleybalvormen of bounce-
bal. De Nylite heeft een aparte binnenbal 
en een sterke nylon cover. Oppompbaar 
met een normale ballenpomp.

740024 ø 21,6 cm vanaf € 17,50
740025 ø 30,5 cm vanaf € 18,75

Verplaatsbare kunststof ramp. Om in 
de gymzaal of op het plein met skates, 
stuntsteps of skateboards overheen 
te rijden. De twee schuine ramp delen 
kunnen apart gebruikt worden.
  

777216 € 59,95

Kinderen bewegen meer als ze er plezier in hebben. Dat vraagt om materialen die aansluiten 
op het beweegniveau en uitdagen om een volgende beweegstap te zetten. Door Covid hebben 
veel kinderen ook op motorisch gebied achterstanden opgelopen. Reden om ook deel van de 
NPO-gelden te besteden aan gevarieerde beweegmaterialen. Voor extra beweegervaring.

Loopklossen Dino, setMultiblok, set van 4 Foambal ø 12 cm, set van 4

Deze loopklossen stimuleren het oefenen 
van balans. Door de Dino voeten komt 
daar nog eens extra beleving bij waar-
door grote stappen gezet worden of de 
voeten extra hoog opgetild.

770086 vanaf € 4,95

Compacte foambal, pakt lekker vast. 
Geschikt voor werpen/vangen en mik- en 
tikspelen. Het lichte PU foam is glad af-
gewerkt en neemt weinig vuil op. Goede 
stuit. Set van 4 kleuren.

740027 € 13,50

Sterk kunststof PP blok met meerde-
re uitsparingen voor het plaatsen van 
stokken en hoepels. Ook geschikt om 
overheen te lopen of om mee te bouwen. 
Set bestaat uit 4 gekleurde blokken.

770112 € 29,50

Nylite spelbal Multiramp Targetz

http://info@nijha.nl
https://www.nijha.nl/p/19394-targetz?variant=770122
https://www.nijha.nl/p/19394-targetz?variant=770123
https://www.nijha.nl/p/19394-targetz?variant=770124
https://www.nijha.nl/p/19394-targetz?variant=770125
https://www.nijha.nl/p/19394-targetz?variant=770126
https://www.nijha.nl/p/17929-nylite-spelbal?variant=740024
https://www.nijha.nl/p/17929-nylite-spelbal?variant=740025
https://www.nijha.nl/p/18144-multi-ramp-skates-en-bikes?variant=777216
https://www.nijha.nl/p/18269-loopklossen-dino-set?variant=770086
https://www.nijha.nl/p/17930-foambal-soft-coated-o-12-cm-set-van-4?variant=740027
https://www.nijha.nl/p/19358-multiblok-set-van-4?variant=770112

