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Babys Handprint Kit And Journal With Sophie La Girafe
How to get the best for your baby on a budget Yes, you really can afford it all! The Complete Book of Baby Bargains is the one-stop bargain
resource for every parent-to-be, with over 1,000 ideas used by real parents to save 20% to 80% on everything for baby. The Best MoneySaving Secrets... The top 10 ways to save before baby arrives Brand-name baby clothes at rock-bottom prices Insider tips on the best values
in baby gear Online deals for diapers and wipes When to expect big sales and how low they'll go Baby products you can make at home for
free Creative solutions for baby announcements, maternity wear, nursery furniture, entertainment, toys, storage, and decor All you need in
one complete book!
Baby’s Handprint Kit and Journal with Sophie la girafe®The Experiment

Sophie la girafe is back with an adorable journal and handprint kit, complete with nontoxic clay and a keepsake tin A newborn’s
first few months of life are filled with wonder, both for baby and for the lucky parents. Of course, new parents want to remember
everything—from those tiny hands and feet and that first smile to baby’s first steps. In Baby’s Handprint Kit and Journal with
Sophie la girafe, parents will find two unique mementos to keep for a lifetime. The clay handprint kit is easy to use and safe for
baby. No baking or mixing is required. Just unwrap the dough, use the 6½-inch tin to shape it into a circle, make an impression of
baby’s hands or feet (or both), and let it air-dry. The finished keepsake can be displayed or kept in its one-of-a-kind Sophie tin for
years to come. The 96-page, full-color journal, Baby’s Little Book of Firsts with Sophie la girafe, is filled with fun prompts for
documenting baby’s exciting “firsts” with Sophie and friends. Together, the kit and journal offer amazing value and make a
thoughtful gift!
The record of each copyright registration listed in the Catalog includes a description of the work copyrighted and data relating to
the copyright claim (the name of the copyright claimant as given in the application for registration, the copyright date, the copyright
registration number, etc.).

Voor wie het liefst droomt over ronkende graafmachines, cementmixers en hijskranen! Als de zon ondergaat achter de
grote bouwplaats, maken alle hardwerkende machines zich klaar om welterusten te zeggen. Eén voor één gaan
Kraanwagen, Cementmixer, Bulldozer en Graafmachine lekker slapen, zodat ze 's morgens weer klaar zijn voor een
nieuwe dag vol zware en stoere bouwwerkzaamheden.
Alles wat je als ouder moet weten over het eerste jaar met je kind Een pasgeboren baby is een klein wonder dat naast
grote blijdschap - veel vragen, zorgen en twijfels met zich meebrengt. In Baby's eerste jaar wordt alles behandeld wat
ouders moeten weten over het eerste levensjaar van hun kind: verzorging, voeding, slaapgewoonten, huilbuien,
kinderziekten, omgevingsgevaren en veiligheid. Dit alles in een maand-tot-maandbenadering, inclusief het
geruststellende 'Wat jouw baby al kan'. Er zijn aparte hoofdstukken over vader worden, Eerste Hulp, adoptie en
aangeboren afwijkingen. 'Baby's eerste jaar is hét standaardwerk dat de vragen van talloze ouders heeft beantwoord.
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Betrouwbaar en geruststellend: een onmisbare informatiebron!'
Het is de wens van elke ouder: gelukkige kinderen. En wat is de sleutel tot dit succes? Welnu, die ligt ergens in ons eigen land. Onlangs werd
het door Unicef weer vastgesteld, Nederlandse kinderen zijn het gelukkigst. Blijkbaar doen we iets heel erg goed, maar wat? Misschien leer
je wel het meest over je eigen cultuur als je een keer door de ogen van een buitenlander kijkt. Michele Hutchison en Rina Mae Acosta zijn
beiden met Nederlanders getrouwd, ze wonen hier en voeden hier hun kinderen op. Allebei hopen ze op het typisch Nederlandse resultaat
dat ze overal om zich heen zien: evenwichtige en onafhankelijke baby’s, kinderen en tieners. Met een scherpe blik en veel humor
observeren ze de Nederlandse praktijken, in de hoop het geheim te ontrafelen. Laat de rest van de wereld er zijn voordeel mee doen, en
laten wij er zuinig op zijn. ‘Alle ouders zouden dit boek moeten lezen.’ – The Daily Mail ‘Briljant, briljant, briljant!’ – BBC Radio 2 Breakfast
Show ‘Een plezier om te lezen!’ – Joris Luyendijk, Londen ‘Een geweldig boek.’ – The Sun
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