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The rates are on the decline worldwide. But adolescent pregnancies still occur, placing millions of girls each year at risk for medical complications and social isolation and their babies for severe health
problems-especially when prenatal care is inadequate or nonexistent. But as the opportunity for young women and girls increases around the world, adolescent pregnancy will continue to decline. Featuring
reports from countries across the developed and developing worlds, the International Handbook of Adolescent Pregnancy analyzes the scope of the problem and the diversity of social and professional
responses. Its biological/ecological perspective identifies factors influencing childhood pregnancy, as well as outcomes, challenges and needs of very young mothers as they differ across nations and regions.
Salient comparisons are made as cultural contexts and community support vary widely and attention is paid to issues such as child marriage, LGBT concerns and the impact of religion and politics on health
care, particularly access to contraception, abortion and other services. This global coverage heightens the understanding of readers involved in care, education and prevention programs and otherwise
concerned with the psychosocial development, reproductive health and general well-being of girls. Included in the Handbook: Biological influences of adolescent pregnancy. Adolescent maternal health and
childbearing. Adolescent pregnancy and mental health. International perspectives on adolescent fathers. Adolescent pregnancy as a feminist issue. Adolescent pregnancy as a social problem. Plus viewpoints
from more than thirty countries. As a unique source of up-to-date findings and clear-headed analysis, the International Handbook of Adolescent Pregnancy is a go-to reference for practitioners and
researchers in maternal and child health, pediatrics, adolescent medicine and global health.
The Annotated Instructor's Edition contains carefully-placed teaching suggestions, variation tips for activities, and answers to close-ended exercises. The text comes packaged with the Text Audio CD.
Ollie wil ook! Ollie laat in dit boekje nog eens zien dat hij een eigen wil heeft. Ollie wil namelijk ook laarsjes hebben. Hij stampt net zo lang achter Gonnie en Gijsje aan tot hij zijn zin krijgt. Maar als hij ze dan
eenmaal heeft... Gonnie en haar ganzenvriendjes Gijsje, Ollie, Eddie, Bo, Teun, Jasper en Jip beleven nog veel meer avonturen op de boerderij! De grappige verhaaltjes van Gonnie en vriendjes staan heel
dicht bij de beleving van elke peuter. Hoe zou het bijvoorbeeld zijn om je laarsjes te delen? Of als je je vriendje niet meer kunt vinden met verstoppertje spelen? En wat doe je met vriendjes met een eigen
willetje? Ook voor ouders valt er veel te lachen met deze verhalen. Alle verhalen zijn voorgelezen door Georgina Verbaan. Op www.gonnieenvriendjes.nl vind je extra spelletjes en informatie.

Avancemos/ Let's Keep GoingProfessional Learning GuideTeaching & Researching: Language Learning StrategiesRoutledge
Speelse taalcursus Spaans; met audio-cd.
Vrolijk Kerstfeest, Ollie! Gonnie, Gijsje, Bo, Eddie en natuurlijk Ollie wachten op Kerstmis. Maar wat of wie dat is weten ze eigenlijk niet zo goed... Gonnie en haar
ganzenvriendjes Gijsje, Ollie, Eddie, Bo, Teun, Jasper en Jip beleven nog veel meer avonturen op de boerderij! De grappige verhaaltjes van Gonnie en vriendjes staan heel dicht
bij de beleving van elke peuter. Hoe zou het bijvoorbeeld zijn om je laarsjes te delen? Of als je je vriendje niet meer kunt vinden met verstoppertje spelen? En wat doe je met
vriendjes met een eigen willetje? Ook voor ouders valt er veel te lachen met deze verhalen. Alle verhalen zijn voorgelezen door Georgina Verbaan. Op www.gonnieenvriendjes.nl
vind je extra spelletjes en informatie.
Over the past thirty years, the field of language learning strategies has generated a massive amount of interest and research in applied linguistics. Teaching and Researching Language Learning Strategies
redraws the landscape of language learning strategies at just the right time. In this book Rebecca Oxford charts the field systematically and coherently for the benefit of language learning practitioners,
students, and researchers. Offering practical, innovative suggestions for assessing, teaching, and researching language learning strategies, she provides examples of strategies and tactics from all levels,
from beginners to distinguished-level learners, as well as a new taxonomy of strategies for language learning. In demonstrating why self-regulated learning strategies are necessary for language proficiency,
Oxford integrates socio-cultural, cognitive, and affective dimensions, and argues convincingly for the need for conceptual cross-fertilization. Providing clear and concise explanations of the advantages and
limitations of the different approaches, this book is full of practical value and theoretical insights. The book is designed to guide the reader with the use of a range of features, including: - key quotes and
concept boxes - preview questions and chapter overviews - glossary and end-of-chapter further readings - sources and resources section
Riktor is een eenzame man van rond de veertig die in een geriatrisch verpleegtehuis werkt. Hij heeft een hekel aan zijn patiënten en viert zijn sadistische lusten op hen bot. Zijn eenzaamheid doet hem
toenadering zoeken tot de zwerver Arnfinn. Als hij deze bij hem thuis betrapt op diefstal, voelt hij zich zo verraden dat hij Arnfinn met een hamer doodslaat. Hij begraaft het lichaam in de tuin. Wanneer er een
verdacht sterfgeval is in het verpleegtehuis, wordt Riktor verdacht van moord en opgepakt. In de gevangenis maakt hij vrienden, het verblijf doet hem goed. Wanneer Riktor vrijkomt, is hij vastbesloten
voortaan het rechte pad te bewandelen. Maar als in zijn tuin de heupfles van de zwerver gevonden wordt, gaat hij opnieuw achter de tralies. Ditmaal is het lot hem minder gunstig gezind.
PIID is conveniently divided into three easy-access sections: Geographical and ISBN sections provide complete contact information for each publisher, while an Alphabetical Index identifies the publisher's
location. (Handbook of International Documentation and Information, Vol. 7)

Studie over de groei van de kinderlijke intelligentie in de verschillende ontwikkelingsfasen.
Lange tijd werd gedacht dat een anti-islamfilm tot spontane rellen had geleid, die uitliepen op een kleine opstand waarbij de ambassadeur van de Verenigde Staten in Libië om het leven
kwam. In 13 Hours beschrijft New York Times-bestsellerauteur Mitchell Zuckoff voor de eerste keer wat er in de nacht van 11 september 2012 écht gebeurde: hoe een handvol mannen
zichzelf geconfronteerd zag met een georganiseerde groep terroristen die doelgericht de ambassade aanvielen. 13 Hours is verfilmd door Michael Bay met onder ander John Krasinksi en
James Badge Dale. Op 11 september 2012 vielen terroristen het US State Department Special Mission Compound in Libië aan, in de stad Benghazi. Ook het geheime CIA-hoofdkwartier
kwam onder vuur te liggen, waarop een team van zes ex-militairen, ingehuurd om de veiligheid van de Amerikaanse ambassadeur en burgers te waarborgen, een moeilijke beslissing moest
nemen: zich overgeven of vechten tegen een enorme overmacht. In een tijdsbestek van 13 uur gaven zij blijk van een uitzonderlijke moed en dapperheid, om een grotere tragedie te
voorkomen. 13 Hours is het aangrijpende, waargebeurde verhaal van zes dappere mannen die tegenover een enorme overmacht kwamen te staan in Benghazi en weigerden zich over te
geven.
Een gerenommeerde kunstverzamelaar geniet van het vernietigen van zijn topstukken; twee jongens moeten hulpeloos toekijken terwijl hun vader de oorlog verklaart aan de wasberen die hun
landhuis teisteren; een jonge kunstenaar tracht bij een bekende doch achterbakse roddelaarster in het gevlij te komen. In twintig verhalen toont Paul Theroux ons de mens die gedreven wordt
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door verlangens, wraaklust en zijn eigen demonen. In 'De vrouw van de reiziger' zien we de meest duistere, verzengende, verontrustende kant van de wereldberoemde reisschrijver.
Amelia Bedelia moet samen met haar neef Potamus een theekransje verzorgen. Ze vatten echter alles verkeerd op en zo gebeuren er die dag de vreemdste dingen.
With hit books that support strategic reading through conferring, small groups, and assessment, Jen Serravallo gets emails almost daily asking, "Isn't there a book of the strategies themselves?" Now there is.
"Strategies make the often invisible work of reading actionable and visible," Jen writes. In The Reading Strategies Book, she collects 300 strategies to share with readers in support of thirteen goals-everything
from fluency to literary analysis. Each strategy is cross-linked to skills, genres, and Fountas & Pinnell reading levels to give you just-right teaching, just in time. With Jen's help you'll: develop goals for every
reader give students step-by-step strategies for skilled reading guide readers with prompts aligned to the strategies adjust instruction to meet individual needs with Jen's Teaching Tips craft demonstrations
and explanations with her Lesson Language learn more with Hat Tips to the work of influential teacher-authors. Whether you use readers workshop, Daily 5/CAFE, guided reading, balanced reading, a core
reading program, whole-class novels, or any other approach, The Reading Strategies Book will complement and extend your teaching. Rely on it to plan and implement goal-directed, differentiated instruction
for individuals, small groups, and whole classes. "We offer strategies to readers to put the work in doable terms for those who are still practicing," writes Jen Serravallo. "The goal is not that they can do the
steps of the strategy but that they become more comfortable and competent with a new skill." With The Reading Strategies Book, you'll have ways to help your readers make progress every day. Visit
heinemann.com/readingstrategiesbook/ where you'll find blog posts, videos from Jen Serravallo, community features, and more information on The Reading Strategies Book.
Simply the best investment for anyone learning to write in French! This powerful program combines the features of a word processor with databases of language reference material, a searchable dictionary, a
verb conjugating reference, and audio recordings of vocabulary, and example sentences. You will quickly learn to read, analyze, see word associations, and understand the link between language functions
and linguistics structures in French.
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