Educatieproducten
Elk kind is nieuwsgierig!

2019-2020

Thema’s
MAAKplaats: vroeg- en voorschoolse educatie & groep 1-2
maakonderwijs

Lessenreeks
MAAKfabriek

Stadslab: groep 6
Cardboard game: groep 7

Elk kind is nieuwsgierig!
cultuureducatie

maakonderwijs

Bouwbeesten: groep 8

Kinderen willen doen, spelen en ervaren. Het
kind staat centraal bij de producten en diensten
die Cubiss ontwikkelt op het gebied van
leesbevordering, digitale geletterdheid,
maakonderwijs en cultuureducatie.

Living cardboardgame: voortgezet onderwijs leerjaar 1-2

Bekijk de nieuwste
educatieproducten
en bestel!

Mijn kind leert lezen: groep 3
leesbevordering

Ik maak een prentenboek: groep 3, 4 en 5
Tijdjagers: groep 7 en 8 (leesbevordering en cultuureducatie)
Kilometerlezen: groep 6

digitale
geletterdheid

cultuureducatie

leesbevordering

Webweters: groep 6, 7 en 8

Rupsje Nooitgenoeg: groep 1 en 2

cultuureducatie

leesbevordering

cultuurdigitale
educatie
geletterdheid

cultuureducatie

Biebescape: voortgezet onderwijs

Talas: voor Taalhuizen en andere
maatschappelijke organisaties.

lessenreeks
MAAKfabriek

Kinderen die leren om zelf dingen te maken, zijn voorbereid op de toekomst. Met onze
lessenreeks MAAKfabriek wordt ieder kind, van peuter tot brugpieper, een maker!

StadsLab
Wie was Leonardo Da Vinci en vooral: wat
Bieppstore
heeft hij tijdens zijn leven allemaal
wel niet
gemaakt? Aan de hand van een gedicht en het
werk van deze beroemde architect, beeldhouwer en schilder ontwerpen leerlingen de stad
van de toekomst. Na een brainstormronde en
het maken van een ontwerp bouwen zij met
behulp van alledaagse (bouw-)materialen hun
eigen miniatuurstad. De lessenreeks wordt
afgesloten met een pitch waarin leerlingen in
drie minuten hun stad aan elkaar presenteren.

maakonderwijs

lessenreeks
MAAKfabriek

Groep 6.Voor in de klas & in de bibliotheek.
Prijs: € 195,-

MAAKplaats
In onze digitale wereld zijn maakvaardigheden
belangrijker dan ooit. Met MAAKplaats worden ‘taal’
en ‘maken’ op een speelse manier samengebracht
waardoor deze twee thema’s elkaar versterken.
Het pakket bevat woordkaarten, werkbladen en zes
prachtige vertelplaten over het boek ‘Kasper en Flip
in de werkplaats’ die in een ‘kamishibai verteltheater’
(Japans) kunnen worden gebruikt. Peuters en
leerlingen maken kennis met verschillende gereedschappen, het maken, de taal én met de bibliotheek!
Vroeg- en voorschoolse educatie & groep 1-2.
Voor in het kinderdagverblijf, de klas & in de bibliotheek.
Prijs: € 155,-

maakonderwijs

lessenreeks
MAAKfabriek

naar inhoudsopgave

cultuureducatie
lessenreeks
MAAKfabriek

Cardboard game

maakonderwijs

In het lespakket Cardboard Game ervaren
leerlingen de principes van Design Thinking
door het maken van een eigen game. Geïnspireerd door boekenkaften komen leerlingen tot
een gameplan. Om vervolgens dat spel écht te
gaan maken, met behulp van ambachtelijke
en alledaagse materialen, LEGO en bijvoorbeeld
LittleBits om extra spel-mogelijkheden te
creëren. Kortom: leerlingen doorlopen de
verschillende fases van het maakproces:
samen onderzoeken, ervaren, proberen,
falen, oefenen en weer doorgaan.

Bieppstore

Bouwbeesten

Groep 7. Voor in de klas & in de bibliotheek.
Prijs: € 159,-

lessenreeks
MAAKfabriek

maakonderwijs

Als je een kind ervaringen op laat doen met techniek
en met tools, dan heeft hij daar zijn hele leven profijt
van. In dit lespakket leren leerlingen meer over de
werking van wind. Ze worden geïnspireerd door
kunst en poëzie en door de strandbeesten in het
boek De Grote Fantast van Theo Jansen. Met behulp
van alledaagse materialen gaan ze vervolgens aan
de slag om hun eigen BouwBeest te maken, een beest
dat wordt voortbewogen door de wind. De lessenreeks wordt afgesloten met een BouwBeesten-Battle.
Hierin nemen de zelfgemaakte creaties het tegen
elkaar op en wint het beest dat door middel van
wind de grootste afstand aflegt.
Groep 8. Voor in de klas & in en bibliotheek.
Prijs: € 209,-

naar inhoudsopgave

Living Cardboard
VO-leerlingen maken in deze lessen kennis
met het werk van ‘papertoy artist’ Matthijs
Kamstra. Met zijn voorbeelden nog op het
netvlies, gaan leerlingen zelf papertoys
ontwerpen, aangevuld door verhalen en
beelden. Ze programmeren de inbegrepen
micro:bit en sturen daarmee de motor aan
zodat hun papertoy ook echt gaat bewegen
en het verhaal echt tot leven komt. In
Living Cardboard combineren leerlingen
taal, techniek en ontwerpen.
Voortgezet onderwijs leerjaar 1-2.
Voor in de klas & in de bibliotheek.
Prijs: € 179,-

lessenreeks
MAAKfabriek

maakonderwijs

cultuureducatie

naar inhoudsopgave

Mijn kind leert lezen
Leesopvoeding voor ouders! EenBieppstore
simpel,
prettig leesbaar boekje dat ouders op weg helpt
bij het uitzoeken van een (voor)leesboek voor
hun kind. Met onder meer een uitleg over de
niveau-aanduidingen in de bibliotheek en met
aansprekende voorbeelden. De folder is bedoeld
voor leesconsulenten, leescoördinatoren en
leerkrachten, om aan het kind mee te geven
naar huis.

leesbevordering

Groep 3.
Voor in het kinderdagverblijf & in de bibliotheek.
Prijs: € 75,00 voor 100 stuks.

Ik maak een prentenboek
Maak kennis met de tandarts Soezie, de oververmoeide draak Dries en tuinman Jan. Voeg een
schemerlamp, een tandenborstel en een pan toe.
Mix al deze ingrediënten door elkaar en voilà, je
hebt een prentenboek. In vijf lessen van vijftig
minuten maken leerlingen van groep 3, 4 en 5 aan
de hand van een werkboek stapsgewijs hun eigen
prentenboek. Dit lees- en schrijfbevorderingsproduct
laat zich uitstekend combineren met een bibliotheekbezoek of een klassenbezoek van een illustrator.

leesbevordering

Groep 3, 4 en 5.
Voor in de klas & in de bibliotheek.
Prijs: € 189,95
naar inhoudsopgave

cultuureducatie
leesbevordering

Kilometerlezen
‘Kilometerlezen’ stimuleert het maken van
Bieppstore
‘leeskilometers’. Véél ‘leeskilometers’! Daardoor kunnen
leerlingen namelijk hun eigen smaak ontwikkelen. En
zijn ze in staat om de gelezen boeken op hun waarde te
beoordelen. Is dit wel een leuk of een goed boek?
Competitie, uitdaging, beloning en actie... Het komt
er allemaal in terug.
Groep 6.
Voor in de klas & in de bibliotheek
Prijs: € 74,95

Tijdjagers
Super spannend! Een tijdscapsule in de klas van de
Schrijvers van de Ronde Tafel. Laten we die gauw
openmaken. Wat zit erin? Een opdracht! ‘Ontcijfer
de geheime boodschap voor de toekomst…!’ Hoe
pakken we dat aan? Eerst lezen de kinderen ieder
een historisch jeugdboek. En op de dag van het spel
achterhaalt de klas onder grote tijdsdruk de inhoud
van de boodschap. Om tot de oplossing te komen is
de kennis uit de gelezen boeken natuurlijk onmisbaar. Lezen, 21e-eeuwse vaardigheden en kennis
van de tijdvakken zijn nodig om deze opdracht
tot een goed einde te brengen.

leesbevordering

Groep 7 en 8.
Voor in de klas & in de bibliotheek.
Prijs: € 185,naar inhoudsopgave

digitale
geletterdheid

leesbevordering

Rupsje Nooitgenoeg

Bieppstore

Het is bijna niet te geloven dat Rupsje Nooitgenoeg
alweer 50 jaar geleden, in 1969, werd gecreëerd door
Eric Carle. Inmiddels gaat dit tijdloze verhaal al vele
generaties mee, is het in 65 talen vertaald en zijn er
ruim 50 miljoen exemplaren van verkocht. Genoeg
reden voor een feestje!

cultuureducatie

Cubiss heeft in samenwerking met Gottmer speciaal
voor het 50-jarig bestaan van Rupsje Nooitgenoeg
een veelzijdig feestpakket ontwikkeld. Ideaal voor
bibliotheken om in het kader van dit mooie
jubileum activiteiten te organiseren voor
kinderen van 4-5 jaar en hun ouders.
Groep 1-2. Voor in het kinderdagverblijf
& in de bibliotheek.
Prijs: € 69,95

Biebescape

cultuureducatie

leesbevordering

Een spannend en uitdagend bibliotheekbezoek
waarin leerlingen moeten zoeken, samenwerken,
creatief denken en tegen elkaar strijden.
BiebEscape garandeert leerlingen (vo) een uitdagend
bibliotheekbezoek. Zoals de naam al aangeeft, volgt
BiebEscape het idee van Escape Rooms. Je staat met
je team voor een raadsel dat moet worden opgelost.
Door de gekregen en verzamelde gegevens te
combineren, door uitproberen en door goed
samenwerken kun je de oplossing vinden. De
leerlingen gaan in BiebEscape de uitdaging
aan zo snel mogelijk de kluis te kraken.
		

Voortgezet onderwijs.
Voor in de bibliotheek.
Prijs: € 364,95

naar inhoudsopgave

Talas

digitale
geletterdheid

Taalhuizen moeten, net als veel andere organisaties, steeds
vaker hun impact aantonen. Om impact aan te tonen heb
je verschillende elementen nodig: cijfermatige
data en
Bieppstore
verhalende data. Bij het verzamelen van verhalende data
lopen Taalhuizen tegen een obstakel op. Hoe kun je
verhalen ophalen bij een minder-talige groep? Hiervoor is
Talas ontwikkeld. Met Talas wordt de wereld van een laaggeletterde visueel kaart gebracht. Het spel is gebaseerd
op een gesprek over iemands leven. Talas is laagdrempelig
in gebruik, maar vooral ook leuk om te spelen. Het is een
andere manier om verhalen te vangen en deze
vervolgens te delen.
Voor Taalhuizen en andere maatschappelijke
organisaties die met minder-talige groepen te
maken hebben. Prijs en bestelinformatie
volgt snel!

WebWeters
Kinderen groeien op in een samenleving vol feiten
en meningen. Ze krijgen dagelijks te maken met
een schat aan informatie, waaruit ze een selectie
moeten maken. Wat is waar en wat niet? Wat is
belangrijk, wie zegt wat en met welke bedoeling?
Goede informatievaardigheden zijn dus onmisbaar
in onze informatiesamenleving. Toch hebben veel
kinderen moeite met het zoeken naar betrouwbare
informatie op internet en het kritisch beoordelen
van informatie op websites. Met de lessenreeks
WebWeters voor op het digibord leer je jouw
leerlingen bewust, kritisch en actief om te
gaan met online informatie.

cultuureducatie

Groep 6, 7 en 8. Voor in de klas.
Prijs: € 140,- voor 1 compleet
pakket inclusief licentie.
naar inhoudsopgave

Meer educatieproducten en
informatie kun je vinden op

www.cubiss.nl/webshop

gesubsidieerd door de Provincie Limburg

