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Doe-het-zelf-spel, gemakkelijk zelf te begeleiden;
Voor groepen van 4 tot 100 personen;
Tijdsduur: maximaal 2 uur exclusief eten;
Iedere speler krijgt een eigen spelboekje;
De beste leerling is de winnaar;
De spelboekjes worden besteld via de webshop;
Organisator kan gewoon meespelen;
Weinig voorbereiding nodig, tot in de puntjes verzorgen kan wel;
Spel kan overal gespeeld worden: thuis, op het werk of kantoor, in een restaurant of
in één van onze vaste locaties;
• Te combineren met een diner, hapjes of tapas.

Doe-het-zelf dinerspel

Back To School is een Mystery Quiz die je zelf heel gemakkelijk organiseert waar
je maar wilt, thuis, op het werk, in de sportkantine of in één van de bij Dinerspel.nl
aangesloten horecalocaties. Of in de schoolkantine natuurlijk!
Om Back To School te kunnen spelen is geen spelbegeleider of presentator nodig. Dat
doe je zelf, samen met Juffrouw Polly natuurlijk. Het spel bestaat uit een ingenieus
gemaakt spelboekje voor iedere speler. Hierin zit alles wat nodig is voor het spel:
de instructies van Juffrouw Polly, de proefwerken die gemaakt gaan worden, de
antwoorden, stickers, kraslagen, je rapport én de onthulling van Het Geheim Van
Juffrouw Polly uiteraard!

Gelegenheden

Back To School kan gespeeld worden met collega’s, vrienden of familie en is geschikt
voor de meest uiteenlopende gelegenheden: teamuitjes, personeelsfeestjes, vrijgezellenparties, verjaardagen, familiefeesten, schoolreunie’s, noem maar op! Kinderen kunnen
vanaf ongeveer 10 jaar meespelen en een maximum leeftijd is er niet.

Spelregels

Bij Back To School draait alles om Het Geheim Van Juffrouw Polly én om hoge cijfers.
De leerling die het er het beste vanaf brengt, wordt Het Lievelingetje Van De Juf.
Dat gebeurt dus individueel en niet in teams. Schaf daarom voor iedere speler een
eigen spelboekje aan. Alleen jonge kinderen, of andere leerlingen bij wie je een
“leerachterstand” vermoedt, mogen samenwerken met iemand die hen kan
ondersteunen.
In de spelboekjes legt Juffrouw Polly zelf alles duidelijk uit. Als haar instructies netjes
opgevolgd worden, wijst het spel zichzelf. Het is wel leuk als iemand de rol van
Juffrouw Polly een beetje op zich wil nemen en vooral zorgt dat de
spelonderdelen op tijd beginnen en eindigen. Voor degene die dit gaat doen, is een

speciaal document met tips en adviezen gemaakt, genaamd Spelregels. Dit ontvang je
automatisch bij de bestelling en is op onze websites te downloaden.  

Vragen en opdrachten

Waar was jij goed in vroeger op school? Taal, rekenen, aardrijkskunde? En hoeveel weet
je daar nu nog van? Door de vier proefwerken van Juffrouw Polly te maken, krijg je
daar een aardig beeld van. De vragen en opdrachten zijn uiteenlopend en amusant.
Ook is er is rekening gehouden met mogelijk verschillende leerniveaus binnen de
groep. Op basis van de cijfers die je haalt, krijg je een sticker en een aanwijzing over
Juffrouw Polly’s geheim. Naast leren is er ook plaats voor spelen en plezier: na elk
proefwerk is er een speelkwartiertje met spelletjes van toen en na het laatste gaan
we natuurlijk apenkooien!

Toepasselijke kleding mag, hoeft niet

Het thema van Back To School is natuurlijk school, en een schools sfeertje is gewenst.
Daar hoef je in principe niets aan te doen maar als je wilt, is dit te optimaliseren.
Zo kan degene die de rol van Juffrouw Polly op zich neemt zich zoals haar kleden,
maar dat geldt natuurlijk ook voor de rest van de leerlingen. Dus, schooltassen mee,
petjes, sproetjes, vlechtjes, etc. Je ontvangt bij je bestelling ook een uitnodiging die
je eventueel kan gebruiken voor je gasten. Hierin staan deze, geheel vrijblijvende,
kledingsuggesties ook vermeld.

Toepasselijke muziek ook beschikbaar

Speciaal voor de groepen die Back To School gaan spelen, heeft Juffrouw Polly
haar neef gevraagd een playlist op Spotify aan te maken. Als je in Spotify op
Back To School - Mystery Quiz zoekt, kan je die zo vinden. Leuk als toepasselijk
achtergrondmuziekje! Je kunt zelf natuurlijk ook muziek bij het spel zoeken, vooral
belangrijk voor het eindfeest dat na afloop gevierd wordt!

Toepasselijk eten kan ook eventueel nog

Bij een dinerspel hoort een diner, maar Back To School kan ook gecombineerd
worden met een lunch, tapas, hapjes of een zak chips. In de aangesloten restaurants
wordt meestal een driegangenmenu geserveerd, maar als je het spel op eigen locatie
organiseert, kan je het culinaire deel van het spel helemaal zelf invullen. Leuk om ook
dit zo toepasselijk mogelijk te houden. Wat aten we vroeger op school? Pannenkoeken,
poffertjes, patat met frikandel, kip met appelmoes, tosti’s, vla-flip, chips, cola,
schoolmelk, Hubba Bubba, Caramac, salmiak, etc. Niet heel gastronomisch, maar aan
alles is een culinaire twist te geven!

Betaalbaar en origineel

Back To School is dus een verrassende en uiterst vermakelijke invulling voor de meest
uiteenlopende gelegenheden. Gemakkelijk te organiseren en helemaal niet duur. Op die
manier kunnen we wel vaker een feestje geven!. Dat kan natuurlijk, kijk maar in de
webshop van Dinerspel.nl en Moorddiner.be. En nu gauw aan je huiswerk!
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Speel ook de andere
doe-het-zelfspellen
van Dinerspel.nl

