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Wanneer het vliegtuig waarin Dawn zich bevindt naar
beneden stort en ze denkt dat haar laatste uur geslagen
heeft, realiseert ze zich verbijsterd dat ze niet aan haar
echtgenoot of tienerdochter denkt, maar aan een onbegaan
pad van 15 jaar geleden. Dawn overleeft de crash en begint
met een zoektocht naar antwoorden over de weg die ze zo
lang geleden achter zich heeft gelaten. Nu het lot haar een
tweede kans biedt, lijkt ze niet meer zo zeker van de keuzes
die ze heeft gemaakt. Terwijl de twee verschillende
uitkomsten zich aandienen, steken ook de weggestopte
twijfels en geheimen de kop op...
An English professor describes the historical novels
traditionally used in the classroom for the past thirty years,
including Johnny Tremain and Island of Blue Dolphins that
are now out of step with current historiography and social
sensibilities, particularly where race is concerned.
Simultaneous.
In het begin van de Tweede Wereldoorlog komt Polen onder
Russisch regime. Esther, een joods meisje, en haar familie
worden door de Russen naar Siberië verbannen. Daar
moeten ze zich aanpassen aan een communistische
leefwijze. Vanaf ca. 14 jaar.
This book is a guide for any ELA teacher starting a new job or
a new grade level who feels overwhelmed or underprepared.
In this text, Jane M. Gangi gives us a new perspective on
how integrating the fine arts and literature fosters the active
participation and in-depth understanding that is as important
for children as it is for teachers. The heart of the book is a
comprehensive treatment of children's literature, with a strong
emphasis on multicultural and international literature.
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Offering fresh alternatives to common instructional practices
that fail to get results, this accessible, highly practical guide
highlights ways to motivate middle school students while
enhancing content-area learning. Each chapter features an
enlightening case study of a teacher whose current strategies
are not supported by research; describes effective
instructional alternatives, illustrated with concrete examples;
and lists online resources and lesson examples. Emphasis is
given to supporting critical engagement with texts and
drawing on technology and new literacies. The book covers
specific content areas—including science, social studies,
math, and literature—as well as ways to teach oral literacy and
writing across the curriculum.
Wanneer een niet-succesvolle advocaat ertoe wordt
gedwongen om een rechter om te kopen om een
maffiaproces te laten stranden, maakt hij in het geheim een
opname van de omkoping om zichzelf te beschermen. Als de
corrupte rechter later z n opwachting maakt voor een
Senaatszetel, is de belastende opname niet het enige dat
hem in de weg staat. De tweede kandidaat voor de zetel,
pastor annex politicus Eric Snow, is vastbesloten om zijn
megakerk te gebruiken als lanceerplatform om zijn
senatorschap zeker te stellen. Gefascineerd door deze twee
bijzondere rivalen, probeert journalist Garry Strider koste wat
kost hun geheimen bloot te leggen, al loopt zijn eigen leven
daardoor gevaar. Lee Strobel is bekend geworden als
schrijver van non-fictieboeken. Op basis van zijn jarenlange
ervaring als onderzoeksverslaggever, schreef hij zijn
thrillerdebuut 'Ambitie'.
De lange weg naar de vrijheid is de beroemde autobiografie
van een van de grootste mannen van de twintigste eeuw.
Nelson Mandela beschrijft de lange weg die hij heeft moeten
afleggen van onwetende jongen tot charismatisch staatsman.
Dit is het verhaal van misschien wel de wonderbaarlijkste
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omwenteling in de geschiedenis, verteld door de man die het
allemaal heeft meegemaakt en in gang gezet. Het verhaal
van Mandela, door Mandela.

Handboek voor de uitvoering van ICT-projecten
volgens een internationale, gezaghebbende
standaard.
Many contemporary American middle schools are
stuck in a state of "arrested development," failing to
implement the original concept of middle schools to
a varying, though equally corruptive degrees. The
individual chapters of the book outline in detail how
to counter this dangerous trend, offering guidance to
those who seek immediate, significant, internal
reforms before we lose the unique value of middle
schools for our nation's adolescents.
Discover the math lessons students can learn from
activities based on 56 carefully selected childrens
books. Each book offers 28 fully described activity
units supported by three or four reproducible
handouts; units specify correlations to standards set
by the National Council of Teachers of Mathematics.
In activities based on reading Jumanji, for example,
students distinguish between probable and
improbable events, do mapping on a coordinate grid,
and write about what would happen if their own
favorite game suddenly became real. Grades K-6.
Answer keys. Illustrated.
Ik weet waarom gekooide vogels zingenSingel
Uitgeverijen
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In Inferno - dat in de pers werd geprezen als meest
complete geschiedenis van de Tweede
Wereldoorlog - beschrijft Max Hastings de
wereldwijde impact van WO II. Tegelijkertijd heeft hij
ook oog voor de aangrijpende gevolgen die de
oorlog op het leven van individuen had. Het boek is
een bijzonder intiem portret van de wereld in
oorlogstijd door zijn gedetailleerde verhalen over de
gewone mens - over soldaten, mariniers en
vliegeniers; Britse huisvrouwen en Indiase boeren;
SS-beulen, Japanse kamikazepiloten en de burgers
van Leningrad. Ook komen minder belichte
onderwerpen uit de oorlog uitvoerig aan bod, zoals
het conflict tussen de Sovjet-Unie en Finland en de
Bengaalse hongersnood in 1943 en 1944. Inferno is
elegant geschreven en sterk beargumenteerd maar
bovenal biedt het boek een indrukwekkende,
originele kijk op een van de belangrijkste en
bloederigste gebeurtenissen van de twintigste eeuw.
Amy Newmark shares what she's learned from
editing and writing more than 100 Chicken Soup for
the Soul books. This irreverent and insightful look at
the human experience provides a road map to a
happy, productive life. Recovering cynic Amy
Newmark was a crusader for truth on Wall Street,
exposing companies that were defrauding investors,
but the main emotions she wrote about were fear
and greed. But now she and her family own Chicken
Soup for the Soul and her life is very different. Amy's
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journey from Wall Street to Main Street has changed
her in ways she never anticipated. Now, as author
and editor-in-chief of Chicken Soup for the Soul, she
covers the whole range of human emotions and finds
herself a much more positive and productive person.
Still a maverick with an irreverent sense of humor
and a penchant for self-deprecating stories about
herself and her family, she also synthesizes
everything she has learned from reading and editing
tens of thousands of Chicken Soup for the Soul
stories, and presents her findings to readers. A keen
observer on parenting, love and marriage, positive
thinking, working, and relationships, she shares her
wisdom, her humor, and her advice in this wideranging book, filled with real-life stories and no
nonsense, practical tips that readers can actually
implement to improve their own lives.
‘Het blinde licht’ van Benjamín Labatut gaat over
Fritz Haber, Werner Heisenberg, Alexander
Grothendieck – grote natuurwetenschappers die de
loop van de twintigste eeuw hebben veranderd. En
de mensheid dichter bij de afgrond hebben gebracht.
‘Het blinde licht’ is een roman over menselijke
(over)moed en de morele consequenties van
wetenschappelijke vooruitgang. En over de
onmetelijke verbeelding die nodig is om het
ondenkbare te bedenken.
Kids "meet" the presidents and explore our country's
history with this exciting collection of read-aloud,
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reproducible plays. Subjects include: George
Washington, Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt,
John F. Kennedy, Bill Clinton, and many more. With
background information, discussion questions, and
writing activities to extend learning. The dramatic
way to highlight this election year! For use with
Grades 5-8.
A literature unit to use while reading Across Five Aprils.
Provides annotated entries for historical fiction titles,
biographies, and multimedia items produced since 1990
which received at least one favorable review
Attitude is everything. And this book will uplift and inspire
readers with its stories about the power of positive thinking! In
bad times, and good, readers will be encouraged to keep a
positive attitude. Chicken Soup for the Soul: The Power of
Positive will inspire readers with its 101 success stories about
the power of a positive attitude. Contributors share how they
changed their lives, solved problems, or overcame challenges
through a positive attitude, counting their blessings, or other
epiphanies, motivating and uplifting readers.
Plays about Ben Franklin, Harriet Tubman, and other
historical figures are accompanied by suggestions for
teachers on how to incorporate them into their classes
Entries for thirty novels and plays each include a brief plot
summary, an appraisal of the work's reputation, lists of
themes and literary concepts, titles for outside reading,
discussion questions, and suggested activities for students.
An important goal of teachers is to get all students, especially
those in the upper elementary and middle grades who
struggle with academic work, engaged in reading. This book
examines current research on instructional principles and
actions related to engaged reading.
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De kleine Maya en haar broer groeien in het Amerika van de
jaren dertig op bij hun zwaar gelovige oma in het straatarme
en door en door racistische Zuiden. Wanneer de kinderen bij
hun moeder in St. Louis moeten gaan wonen, wacht Maya
een zware beproeving. Toch groeit ze, mede dankzij de
literatuur, uit tot een jonge vrouw die vertrouwt op haar eigen
kracht. Ik weet waarom gekooide vogels zingen is een
autobiografische moderne klassieker die wereldwijd al talloze
lezers heeft geraakt.
Tolerance, respect, compassion and other values start at
home, in healthy, strong relationships between the
generations. These stories provide practical, insightful tips for
parents and grandparents looking to strengthen their families
and raise successful children. As role models, parents and
grandparents teach good values, like tolerance, accepting
differences, shedding prejudices, and making good decisions.
And having those traits makes us more successful as adults,
too. The personal stories in this collection not only show adult
readers how to be their best selves, but also offer great
advice on how to raise resilient, confident, upstanding kids —
kids who exhibit all the qualities of acceptance, courage, and
inner strength. These stories provide practical, insightful tips
for parents and grandparents looking to strengthen their
families and raise caring, confident, successful children. This
book harnesses the power of storytelling to inspire and teach
while also entertaining readers. Key issues such as bullying;
religious, ethnic, and lifestyle tolerance; values; and making
good decisions are addressed in stories selected from
Chicken Soup for the Soul’s vast library of bestselling books,
representing the best on these topics from the company’s
22-year history. This book is a joint project of Chicken Soup
for the Soul and The Boniuk Foundation, which are working
together to promote tolerance, respect, and compassion,
inspiring young people and adults to embrace their
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differences, reject stereotypes, and make good choices. It’s
part of a larger effort that includes additional books for kids
and preteens, teens, and college students, as well as a family
television show every Saturday morning starting in October.

Het waargebeurde en unieke verhaal van een
trouwe hond die een jappenkamp als
krijgsgevangene overleefde en ander gevangenen
de moed gaf om de verschrikkingen te doorstaan.
'Een buitengewoon en aangrijpend verhaal van een
unieke held tussen medegevangenen van de
Japanners tijdens WOII: een loyale Britse Pointer
genaamd Judy.' - Kirkus 'Weintraub schetst
uitstekend de menselijke verhalen - soms pijnlijk en
soms inspirerend - die een rol speelden in de saga
van Judy.' - Boston Globe
In Shaker Heights, een rustige, progressieve plaats
in Cleveland, is alles minutieus gepland. Van de layout van de straten tot de kleur van de huizen en de
succesvolle levens van de bewoners Niemand
belichaamt deze principes beter dan Elena
Richardson. Totdat Mia Warren, kunstenaar en
alleenstaande moeder, en haar puberdochter Pearl
niet alleen een huis van de Richardsons huren, maar
ook een belangrijk onderdeel van de familie worden.
Wanneer vrienden van de Richardsons in een lastige
voogdijzaak belanden, komen Mia en Elena lijnrecht
tegenover elkaar te staan. Elena vertrouwt Mia en
haar motieven niet en is vastberaden om de
geheimen uit Mia’s verleden op te rakelen. Maar
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haar obsessie komt haar duur te staan.
Een razendspannende politieke thriller vol actie en
internationale intrige en doorspekt met het soort
informatie waarover alleen een insider als Hillary
Clinton kan beschikken. De nieuwe minister van
Buitenlandse Zaken, Ellen Adams, wordt
geconfronteerd met terroristische dreigingen en een
verzwakte natie, na vier jaar leiderschap van een
president die de positie van Amerika op het politieke
wereldtoneel ernstige schade toebracht. >br> De
aanslagen zorgen voor wereldwijde chaos en
verwarring, en de minister en haar team moeten
erachter komen wie er achter de dodelijke
samenzwering zit, die zorgvuldig lijkt ontworpen om
te profiteren van een Amerikaanse regering die er
internationaal zwakker voor staat dan ooit.
Wat moet íedereen in de moderne wereld weten?
Om antwoord te geven op deze moeilijkste vraag der
vragen combineert de gerenommeerde psycholoog
Jordan B. Peterson de zwaarbevochten waarheden
van oude tradities met verbluffende ontdekkingen
van grensverleggend wetenschappelijk onderzoek.
Op humoristische, verrassende en informatieve wijze
vertelt Jordan Peterson ons waarom kinderen die
aan het skateboarden zijn met rust gelaten moeten
worden, welk verschrikkelijk noodlot mensen die te
snel oordelen te wachten staat, en waarom je altijd
een kat moet aaien als je er een tegenkomt.
Peterson legt grote verbanden en distilleert daarbij
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uit alle kennis van de wereld 12 praktische en
fundamentele leefregels. In 12 regels voor het leven
maakt Jordan Peterson korte metten met de
moderne clichés van wetenschap, geloof en de
menselijke natuur, en tegelijkertijd transformeert en
verrijkt hij de denkwijze van zijn lezers. Dr. Jordan B.
Peterson (1962) is psycholoog, cultuurcriticus en
hoogleraar psychologie aan de Universiteit van
Toronto. Zijn wetenschappelijke artikelen hebben de
moderne kijk op persoonlijkheid en creativiteit
voorgoed veranderd. Peterson heeft
honderdduizenden volgers op social media en zijn
YouTube-clips zijn meer dan 27 miljoen keer
bekeken. 'Peterson is vandaag de dag de
invloedrijkste intellectueel van de westerse wereld.
Voor miljoenen jonge mannen blijkt de methodePeterson het perfecte tegengif voor de mengeling
van knuffelen en beschuldigen waarin ze zijn
grootgebracht.' - DAVID BROOKS, THE NEW YORK
TIMES 'Hoewel ik in veel opzichten met Peterson
van mening verschil, ben ik het hartgrondig eens met
zijn nadruk op het zorgvuldig, zonder vooroordelen
bekijken van grote maatschappelijke en persoonlijke
kwesties om daar rationele, weloverwogen
oplossingen voor te vinden. Dit boek staat er vol
mee.' - LOUISE O. FRESCO 'Peterson stapt als een
magiër door de ideeëngeschiedenis van het Westen,
en hij maakt alles urgent, en stralend. Ja, er zijn
regels voor het leven, met moeite gedistilleerd in de
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wildernis van het bestaan, gevoed met klassieke
waarden en inzichten die de tand des tijds
doorstaan, als wij volharden. Peterson is momenteel
de belangrijkste "praktische" intellectueel.' - LEON
DE WINTER 'Peterson is een genie op vele vlakken.
12 regels voor het leven is een groot, controversieel,
ontnuchterend boek.' - THE TIMES 'Peterson is
geen gebrek aan empathie te verwijten. Hij is als een
vaderfiguur.' - TROUW
This book's 50-plus lessons-each based on a
different picture book or story-will help classroom
teachers build a foundation for teaching math,
science, and social studies concepts to their
students. Each lesson uses children's literature to
make challenging, abstract concepts relevant to
children's lives, inviting them to learn these concepts
while responding to a story's illustrations, theme,
characters, and plot. The lessons also demonstrate
how teachers can use children's literature to meet
national standards in math, science, and social
studies. Chapters 1 through 5 set the stage for using
picture books, discussing the effective, imaginative
integration of literature into the classroom. Teachers
will learn to create an environment that ensures that
when children and books come together, the
experience is enjoyable and thought provoking.
Chapters 6 through 9 provide individual lessons, by
grade level, with detailed activities based on specific
books.
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This special anniversary collection of has a doubledose of inspiration - personal stories of how Chicken
Soup for the Soul changed lives, and the lifechanging story itself! Twenty years later, Chicken
Soup for the Soul and its stories are still changing
lives! This special twentieth anniversary collection
celebrates the power of storytelling. Readers share
their personal, inspiriting stories about how a
Chicken Soup for the Soul story made a difference in
their lives, paired with the life-changing story itself.
It’s a double dose of inspiration!
Lucy Barton is langzaam aan het herstellen van wat
een simpele operatie had moeten zijn. Haar moeder,
die ze jaren niet gezien heeft, komt op
ziekenbezoek. Door te praten over mensen die Lucy
nog uit het dorp van haar jeugd kent zoeken ze
aarzelend toenadering tot elkaar. Maar net onder de
oppervlakte ligt nog steeds de spanning die al die tijd
tussen hen in heeft gestaan. Ik heet Lucy Barton is
een intiem, diep empathisch en fenomenaal
geobserveerd portret van de kwetsbare band tussen
moeder en dochter.
Een blind meisje te midden van het geweld van de
Tweede Wereldoorlog Voor alle liefhebbers van De
boekendief 'Anthony Doerr heeft een nieuwe
maatstaf gehanteerd voor wat een verhaal met je
kan doen.' Dave Eggers De jonge Marie-Laure is
blind. Ze woont met haar vader in Parijs naast het
Natuurhistorisch Museum, waar hij werkt als curator.
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Als Marie-Laure twaalf is bezetten de nazi's Parijs en
vader en dochter vluchten naar het Bretonse SaintMalo. Ze hebben de grootste en meest waardevolle
schat van het museum meegenomen. In een Duits
mijnstadje groeit Werner Pfennig op in een weeshuis
samen met zijn jongere zusje Jutta. Werner belandt
bij de Hitlerjugend en wordt vervolgens naar het front
gestuurd. Via Rusland komt hij tenslotte in SaintMalo terecht, waar zijn verhaal en dat van MarieLaure samenkomen. Anthony Doerr heeft met zijn
werk al vele gerenommeerde literaire prijzen
gewonnen. Hij schreef tien jaar lang aan deze
roman, die door de internationale pers als een
meesterwerk wordt beschouwd en waarvan de
filmrechten zijn verkocht aan 20th Century Fox.
Anthony Doerr woont met zijn vrouw en twee jonge
zoons in Boisse, Idaho. 'Zijn imponerende gevoel
voor detail en prachtige metaforen zijn
overweldigend.' San Francisco Chronicle 'Doerr
schildert met een rijk prozapalet dat resoneert als
een klok en lang blijft hangen in je hoofd.' Daily Mail
'Absoluut betoverend.' The Guardian 'Hij kan een
scène tot leven wekken in één enkele alinea.' The
Times
Engeland, begin negentiende eeuw. Als Lilly Haswell vijftien
is, verdwijnt haar moeder spoorloos. Jarenlang hoopt de
apothekersdochter op een teken van leven. Maar het blijft stil.
Ook van haar vader, met wie ze nauw samenwerkt, krijgt ze
niets los over dit familiegeheim. Dag in, dag uit helpt Lilly
incognito in de apotheek. Voor vrouwen is het in die periode
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ongehoord om zich bezig te houden met medische zaken.
Hoe ouder Lilly wordt, hoe meer haar verlangen groeit om het
kleine dorp achter zich te laten en zelf de wereld te
ontdekken. Zodra iemand haar de kans biedt om een tijdje in
Londen te verblijven, grijpt Lilly die met beide handen aan, en
zegt ze haar vader en broertje vaarwel. Ze begint aan een
ontdekkingsreis naar haar plek in de grote wereld, naar
avontuur en romantiek, en naar de waarheid omtrent het
geheim dat haar familie al zo lang in zijn greep houdt. Maar
dan krijgt ze bericht dat haar vader ziek is. Wetend dat zij de
enige is die de apotheek draaiende kan houden, staat ze voor
een moeilijke keuze. Welke koers zal Lilly haar leven geven?
Contains scripts for ten plays on different aspects of
American history plus follow-up teaching activities.
This collection highlights the lives of only ten American
women, but there are many, many more who have
contributed in significant ways to our country.
A Study Guide for Irene Hunt's "Across Five Aprils,"
excerpted from Gale's acclaimed Literary Themes for
Students: War and Peace. This concise study guide includes
plot summary; character analysis; author biography; study
questions; historical context; suggestions for further reading;
and much more. For any literature project, trust Literary
Themes for Students: War and Peace for all of your research
needs.
American History topics such as Colonial America, the
Pilgrims, Paul Revere's ride, are the springboards for math
problems including, estimation, measurement activities, and
more! For use with Grades 4-8.
Twee jaar nadat hij de eenzaamheid van de Canadese
wildernis heeft overleefd, keert Brian er terug om een survivalinstructeur te laten zien hoe hij dat heeft gedaan. En dan gaat
alles heel erg mis. - 13 jaar e.o.
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