
 
 

Back to School 
 

Een spelshow speciaal ontwikkeld voor kids die na, zoals de titel al  

zegt, na een vakantie weer naar school moeten. 

Je boekt deze spelshow 

inclusief: 
 

 Decor + Rad 

 Presentator  

 Geluidsinstallatie + technicus 

 

Tijdsduur Spelshow 

 
 Tijdsduur: 4 x 30 min. binnen 4 

uur  

 

De opdrachtgever draagt zorg 

voor het volgende: 
 

 Een prijzenpakket, voorzien van 

hoofdprijs (informeer naar de 

hoeveelheid) 

 Een overdekte ruimte 

 Afmetingen ruimte minimaal 4 x 

3 mtr * 

 Stroom aansluiting van 2 x 220 

volt / 16 ampère. 

 
* Je kunt tegen meerprijs een podium van 4 x 3 

mtr. bijboeken welke dan door ons geplaatst 

wordt. 

 

Op locatie plaatsen we een stoer decor voorzien van een hip rad.  

Meteen wordt duidelijk dat er iets te doen is. Uiteindelijk, wanneer duidelijk wordt wat de bedoeling van het spel is, 

zullen de kids in de rij staan om deel te nemen aan de spelshow waarmee ze toffe prijzen kunnen winnen. 

 

Het Back to School Rad wordt onderverdeeld in diverse vakken.   

Ieder vak op het rad bevat een Icoon dat refereert naar de prijs die te winnen is. In overleg wordt bepaald welk Icoon 

welke prijs bevat. Dit kunnen bijvoorbeeld pennen, geodriehoeken, potloden, gummen, powerbanks zijn. Als het 

maar te maken heeft met school. Wanneer een kind gedraaid heeft,  dan ontvangt het direct de prijs waarop het rad 

terecht gekomen is. Tenzij het de hoofdprijs draait. 1 Icoon bevat de hoofdprijs. Dit kan bijvoorbeeld een fiets of een 

laptop zijn. Komt het rad op dit icoon terecht, dan gaat de naam van het kind in een speciale Back to School bak. Aan 

het einde van de dag tijdens de laatste ronde wordt uit deze bak 1 naam getrokken. Dat is dan de winnaar van de 

hoofdprijs. 

 

Boek deze toffe en hippe spelshow snel voor jouw event! 


