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Joris moet op een ochtend in zijn eentje op zijn
grootmoeder passen, maar die is intens gemeen. Hij
bedenkt een plan: hij gaat een toverdrankje voor haar
maken. Maar dan gebeuren de vreemdste dingen. Joris
en de geheimzinnige toverdrank is een fantastisch
kinderboek van de wereldberoemde bestsellerauteur
Roald Dahl. Met prachtige tekeningen van bekroond
illustrator Quentin Blake. Dit e-book kun je op je
smartphone, tablet én op je e-reader lezen. Dit e-book is
geschikt voor zowel iOS- als Androidbesturingssystemen. Joris woont op een boerderij, ver
van alles af. Op een zaterdagochtend moet hij in zijn
eentje op zijn grootmoeder passen, maar Joris haat zijn
grootmoe, dat akelige, hekserige ouwe wijf. Hij bedenkt
een plan: hij gaat een toverdrankje voor haar maken. Er
gaat van alles in: kanariezangzaad, varkenstabletten,
motorolie en nog veel meer. Grootmoe drinkt het drankje
en ze groeit en groeit. Ze gaat door het plafond en zelfs
door het dak heen! Wanneer Joris en zijn vader besluiten
nog meer toverdrankjes te gaan maken, gebeuren de
vreemdste dingen. ‘Roald Dahl is de beste
kinderboekenschrijver ter wereld.’ – VPRO-gids
De grootste tennisser van zijn generatie onthult voor het
eerst wat hem een kampioen maakt. Sinds Andre Agassi
is er geen tennisser geweest die de wereld zo in zijn
greep houdt als Rafael Nadal. Hij is een unicum in de
hedendaagse sportwereld - een ware sportman die zich
door zijn rauwe talent, toewijding en bescheidenheid laat
leiden. Miljoenen fans bewonderen hem om zijn
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discipline, zijn intensiteit tijdens wedstrijden en de sterke
band die hij heeft met zijn familie. Deze autobiografie
vertelt over zijn jeugd, zijn ontwikkeling als speler en het
verloop van zijn bijzondere carrière tot nu toe. Van de
memorabele overwinning op Wimbledon in 2008 - een
finale die John McEnroe omschreef als 'the greatest
match ever played' - tot het behalen van de career
Golden Slam in 2010 door alle vier de Grand Slamtoernooien en de olympische gouden medaille te winnen.
En van het eiland Mallorca waar hij al zijn hele leven
woont tot de kleedkamer in Melbourne waar Nadal vertelt
over de druk die hij voelde tijdens de Australian Open
van 2011. Rafa is een persoonlijk en onthullend verhaal,
en net zo fascinerend als Nadal zelf.
Maak kennis met Stick Dog: een nieuwe
kinderboekenheld met vier poten, een natte neus en
vooral een onstilbare honger. Samen met zijn vier
chaotische hondenvrienden gaat Stick Dog op jacht naar
de perfecte hamburger, want ze hebben bijzonder veel
trek… Als die zoektocht toch ietsje ingewikkelder blijkt
dan verwacht, is het tijd voor een nieuw plan. Stick Dog
en zijn vrienden storten zich van het ene avontuur in het
andere: van het stelen van een auto tot met z’n vijven
van een berg afspringen. Wat er ook gebeurt, deze
honden zijn vastbesloten om vanavond hamburgers te
eten!
Kleurboek voor kinderen met schattige en grappige
eenhoorns zoals eenhoorn op de maan, magische
eenhoorn, vliegende eenhoorn, regenboogeenhoorn,
eenhoorn op een schommel, eenhoorn in een ballon en
nog veel meer. Kleurboek bevat 28 magische illustraties
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van eenhoorns en hun avonturen. Pagina's zijn
eenzijdig, waardoor kleurpenetratie wordt voorkomen.
Het kleuren van je favoriete eenhoorns is erg leuk en
een geweldige manier om creativiteit te stimuleren, de
concentratie te verbeteren en urenlang plezier te bieden
aan alle eenhoornliefhebbers. Dit kleurboek is voor
kinderen van 4 tot 8 jaar oud. Specificaties: - Premium
zachte kaft - Afmetingen: 21,59 x 27,94 cm
Instructief boek waarin allerlei voorwerpen uit het
dagelijks leven, op onderwerp gerangschikt en van
duidelijke afbeeldingen voorzien, met name genoemd
worden. Geschikt om het taalgebruik te stimuleren.
Vanaf ca. 4 jaar.
Prentenboek met zwart-witte tekeningen, waarin een
meisje vertelt hoe het is om een doof zusje te hebben: uit
de alledaagse gebeurtenissen wordt duidelijk wat het
betekent om niet te kunnen horen, wat haar zusje wel en
niet kan, hoe zij luistert, begrijpt en voelt.
Duif droomt ervan de bus te besturen. Als de chauffeur
even weg is, denkt hij zijn kans te kunnen grijpen.
Prentenboek met krachtige, eenvoudige illustraties in krijt
en pastelkleuren. Vanaf ca. 4 jaar.
Groene eieren met ham, kun je die eten? Sam vindt van
wel, maar maak dat maar eens een ander wijs! Tekst op
rijm.
Meneer Gom is een enorme luiwammes die niet van
opruimen houdt. Zijn huis is een puinhoop maar zijn tuin
ziet er keurig uit. Tot hond John er een bende van
maakt. Meneer Gom wordt verschrikkelijk boos. Vanaf
ca. 8 jaar.
Meneertje Nieuwsgierig steekt zijn neus altijd in
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andermans zaken. Dat vinden de andere mensen in het
dorp helemaal niet leuk. Ze besluiten hem een lesje te
leren dat hij niet snel zal vergeten. Meneertje
Nieuwsgierig is het achttiende deeltje van de
Mevrouwtjes / Meneertjes-serie. Spaar ze allemaal!
Meggie is dol op verhalen en op boeken, net als haar
vader Mo. Toch heeft Mo nooit iets willen voorlezen, in al
die lange jaren sinds Meggies moeder op een
raadselachtige manier is verdwenen. Op een nacht klopt
er een vreemde figuur bij ze aan. Hij komt ze
waarschuwen voor een nietsontziende schurk die achter
Mo aan zit, en achter een bijzonder boek dat Mo in
handen heeft: Hart van inkt. Meggie heeft dat boek nog
nooit gezien. Nu moet Mo zijn dochter wel zijn grote
geheim vertellen, en haar uitleggen waarom hij nooit
meer wil voorlezen. Mo is in levensgevaar! Ze slaan op
de vlucht, en dat is het begin van een uitzonderlijk
avontuur.
Wat is de ware betekenis van vrijheid? Lea Ypi groeit op
in Albanië, een van de meest geïsoleerde landen ter
wereld, waar communistische idealen de plaats van
religie innemen. Deze laatste stalinistische uithoek van
Europa wordt geteisterd door schaarste en politieke
executies, maar voor Lea is het haar thuis. Een plek
waar mensen gelijk zijn en buren elkaar helpen – een
plek van saamhorigheid en hoop. Een jaar na het
neerhalen van de Berlijnse Muur komt het socialisme in
Albanië in een vrije val terecht. Verkiezingen,
kledingkeuze en religie worden ineens vrijgegeven, maar
fabrieken sluiten, banen verdwijnen en het land gaat
failliet. Terwijl de droom van haar ouders’ generatie
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verwordt tot de desillusie van de hare en
familiegeheimen aan het licht komen, begint Lea zich af
te vragen wat vrijheid nou echt betekent. Vrij is een
onvergetelijk boek over volwassen worden te midden
van politieke onrust. Ypi verkent op ingenieuze wijze de
grenzen van vooruitgang en de last van het verleden,
belicht de dunne lijn tussen idealen en werkelijkheid en
onderzoekt waar onderdrukking en vrijheid elkaar raken.
Een wombat (ik-figuur) doet niet veel meer dan slapen,
eten en krabben. Maar af en toe wil hij ook wel eens iets
anders. Een bijzondere maaltijd bijvoorbeeld. Of mensen
als huisdier. Oblong prentenboek met kleurenillustraties.
Vanaf ca. 4 jaar.
In welk land baby's ook worden geboren, één ding is
hetzelfde: ze hebben allemaal tien vingertjes en tien
teentjes. Oblong prentenboek met tekeningen in zachte
kleuren en een tekst op rijm. Vanaf ca. 2 jaar.
Bestseller Matilda is een fantastisch kinderboek van
kinderboekenschrijver Roald Dahl, met prachtige
tekeningen van bekroond illustrator Quentin Blake.
Matilda werd succesvol verfilmd door en met Danny
DeVito. Dit e-book kun je op je smartphone, tablet én op
je e-reader lezen. Dit e-book is geschikt voor zowel iOSals Android-besturingssystemen. Matilda is briljant. Ze is
een gevoelig meisje dat geweldig goed kan leren. Toen
ze anderhalf was, kon Matilda al praten als een
volwassene, met drie jaar kon ze lezen, en al vóór ze vijf
was, las ze boeken van wereldberoemde schrijvers als
Dickens, Hemingway, Kipling en Steinbeck. Maar haar
ouders behandelen haar als een onderkruipsel. Ze
vinden haar maar lastig en dulden Matilda totdat ze haar
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het huis uit kunnen jagen naar een ander deel van het
land, of liever nog veel verder weg. Matilda besluit zich
eens goed kwaad te maken. Ze bedenkt heel slimme
straffen voor haar ouders. En als het hoofd van de
school, juffrouw Bulstronk, haar ook wil aanpakken,
ontdekt Matilda dat ze iets kan wat niemand anders kan.
‘Roald Dahl is de beste kinderboekenschrijver ter
wereld.’ – VPRO-gids
Grafisch prentenboek waarin de letters van het alfabet
op kunstzinnige wijze een pop-up vormen. Vanaf ca. 6
jaar.
Nadat Derk Das is gestorven, verwerken zijn vriendjes
hun verdriet door herinneringen op te halen aan wat zij
van hem hebben geleerd. Prentenboek in oblong formaat
met zacht gekleurde, rustige pentekeningen. Vanaf ca. 5
jaar.
Door op een geel bolletje te duwen, verschijnt op de
volgende bladzijde nog een bolletje. Als je erover wrijft,
verandert het van kleur. Maar pas op, als je het boek
kantelt, rollen de bolletjes naar een kant. Interactief
prentenboek met eenvoudige kleurenillustraties. Vanaf
ca. 4 jaar.
Create funny rhymes and practice sentence making Silly
Rhymes uses connecting card pieces to help children
invent hilarious sentences and learn all about rhyme.
bull; An exciting game for 2-4 players that has fantastic
endless rhyming opportunities bull; Includes simpler
rhyming activities for younger children bull; Colour-coded
cards help children recognise nouns, verbs, adjectives
and full stops bull; Developed in association with early
learning consultants
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Silly Sentences
Nim woont samen met haar vader Jack op een eiland.
Als Jack een paar dagen de zee op gaat, blijft Nim alleen
achter. Als er een storm nadert, kan Nim haar vader niet
waarschuwen. Vanaf ca. 8 jaar.
Een huisje op het platteland komt langzamerhand in het
centrum van een grote stad vol stof en rook te liggen.
Gelukkig kan het huisje naar buiten verhuizen waar het
de wisseling der seizoenen weer kan beleven.
Prentenboek met illustraties in kleur. Vanaf ca. 4 jaar.
‘Normale mensen’ van Sally Rooney is de opvolger van
haar veelgeprezen debuutroman ‘Gesprekken met
vrienden’. In ‘Normale mensen’ vertelt Sally Rooney de
liefdesgeschiedenis van Marianne en Connell. Beiden
groeien op in hetzelfde stadje in landelijk Ierland, waar
hun verschillende werelden nauwelijks overlappen. Ze
ontmoeten elkaar alleen wanneer de moeder van
Connell het huis van Marianne schoonmaakt. Als ze
beiden naar het prestigieuze Trinity College in Dublin
gaan, blijkt op die universiteit dat zich door de jaren heen
een diepe band heeft gevormd. ‘Normale mensen’ van
Sally Rooney is een verhaal over de diepgaande invloed
die geliefden op elkaars leven hebben, en het groeiende
besef daarvan naarmate de jaren verstrijken. Een
intense roman die je je eigen liefdes laat herbeleven.
‘De stem van de nieuwe generatie.’ The Guardian Tip
DWDD Boekenpanel! Sally Rooney (1991) debuteerde in
2017 met ‘Gesprekken met vrienden’. De BBC heeft de
rechten voor een televisieserie van ‘Normale mensen’
gekocht, waarvoor Rooney zelf het script schrijft.
Drie korte verhalen over Lord John die zich net voor en
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net na de gebeurtenissen in Het dubbelleven van Lord
John afspelen. In Lord John en de Hellevuurclub wordt
John Grey in Londen benaderd door een roodharige man
met een dringend verzoek om hulp, waarna hij sterft voor
Lord Johns ogen. In Lord John en de succubus brengen
zijn avonturen hem naar Duitsland, waar hij
verontrustende dromen heeft over Jamie Fraser. Als
laatste moet Grey voor een commissie verschijnen die
een onderzoek heeft ingesteld naar het exploderen van
een kanon. Een daad die grote gevolgen heeft voor
iedereen in Lord John en de spooksoldaat. De pers over
Lord John en de hand van de duivel ‘Onvergetelijke
personages en rijk voorzien van historische details.
Absoluut onmogelijk weg te leggen.’ The New York
Times
Don't just play computer games - help children build
them with your own home computer! Calling all coders,
this is a straightforward, visual guide to helping kids
understand the basics of computer coding using Scratch
and Python coding languages. Essential coding concepts
like scripts, variables, and strings are explained using
build-along projects and games. Kids can create online
games to play like Monkey Mayhem and Bubble Blaster,
draw mazes and shapes, build animations, and more
using the step-by-step examples to follow and
customize. Seven projects let kids (and their parents)
practice the skills as they are learning in each section of
the book. Kids get instant results, even when completely
new to coding. Packed with visual examples, expert tips,
a glossary of key terms, and extras such as profiles of
famous coders, Help Your Kids with Computer Coding
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lays a hands-on foundation for computer programming,
so adults and kids can learn together. Supporting STEM
education initiatives, computer coding teaches kids how
to think creatively, work collaboratively, and reason
systematically, and is quickly becoming a necessary and
sought-after skill. DK's computer coding books are full of
fun exercises with step-by-step guidance, making them
the perfect introductory tools for building vital skills in
computer programming. User note: At home, all you
need is a desktop or laptop with Adobe 10.2 or later, and
an internet connection to download Scratch 2.0 and
Python 3. Coding with Scratch can be done without
download on https: //scratch.mit.edu. Series Overview:
DK's bestselling Help Your Kids With series contains
crystal-clear visual breakdowns of important subjects.
Simple graphics and jargon-free text are key to making
this series a user-friendly resource for frustrated parents
who want to help their children get the most out of
school.
Your child will spend hours of fun composing silly
sentences and you can rest assured that they are
learning while they play. It is possible to create an almost
endless variation of sentences with the fun puzzle pieces
and colour-coded cards. Encourage your child's early
learning and curiosity while they giggle with glee at the
silly sentences they have made!
Gus Ramone, voormalig rechercheur Interne Zaken,
werkt nu voor de afdeling Zware Misdrijven. Zijn
nieuwste zaak betreft de moord op het tienermeisje Asa,
wier lichaam is aangetroffen in een openbare binnentuin.
De moord doet Gus sterk denken aan een zaak van
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twintig jaar geleden, toen hij als surveillanceagent met
zijn partner Dan Holiday detective T.C. Cook
assisteerde. Het ging destijds om een serie moorden op
tieners, maar de dader werd nooit gepakt - voor alle
rechercheurs een blijvende frustratie. Cook is inmiddels
met pensioen, Holiday is vanwege omstreden gedrag uit
het korps gestapt. De moord op Asa brengt de drie
mannen weer bij elkaar. Maar de hernieuwde
samenwerking zet de onderlinge verhoudingen op
scherp en kwesties uit het verleden spelen opnieuw op.
Met Tuinier van de nacht bereikt George Pelecanos een
nieuw hoogtepunt in zijn carrière: dit is een beklemmend
en onvergetelijk verhaal over de gruweldaden waartoe
de mens is staat is, maar ook over de vriendschap en
loyaliteit tussen drie die hard cops, voor altijd getekend
door hun gezamenlijke verleden.
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.
Bundel verhalen die de auteur schreef tijdens haar
onderduikperiode in 1943-1944, waarin ze laat zien dat
ze schrijfster wilde worden. Vanaf ca. 12 jaar.
De familie Botermans gaat op vakantie, met alle hilarisch
gevolgen van dien... Met Flutvakantie, deel 9 in de serie
Het leven van een Loser van Jeff Kinney, is het weer
lachen geblazen. Bram Botermans vindt zichzelf perfect!
Page 10/12

Get Free Dk Games Silly Sentences
Maar wij weten beter: Bram zal altijd een sukkel blijven.
De familie Botermans gaat op vakantie, met alle hilarisch
gevolgen van dien.
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 omwenteling in de
geschiedenis, verteld door de man die het allemaal heeft
meegemaakt en in gang gezet. Het verhaal van
Mandela, door Mandela.
Wanneer zes jonge poesjes voor het eerst met hun
moeder naar buiten gaan, raakt het verlegen poesje
achterop. Ze ontmoet veel andere dieren en beleeft een
heerlijke dag. Prentvertelling met zachtgekleurde
illustraties. Vanaf ca. 4 jaar.
In dit boek staan geen plaatjes. Maar is het saai? Zeker niet!
Voorlezen vanaf ca. 4 jaar.
Kuikentje Kip verbaast zich over dingen die ze in haar
omgeving tegenkomt: wanneer groeit een worteltje, wanneer
gaat een vlieger de lucht in en wanneer kan ze een ster
plukken? Prentenboek met kleurenillustraties in pasteltinten.
Vanaf ca. 4 jaar
Een postbode brengt per fiets allerlei post rond bij
verschillende bekende sprookjesfiguren. Prentenboek met
"echte" brieven en illustraties in zachte kleuren en tekst op
rijm. Vanaf ca. 8 jaar.
"Innovative games promote learning through play - the proven
path to success in school. At last Dorling Kindersley quality is
available in a new group of games designed for the younger
set. Full-color photos and bold graphics plus traditional and
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original, specially created games make these the playthings
children will return to again and again. Silly Sentences:
Grammar skills practice for the early elementary grades."
Floor denkt dat ze niet kan tekenen, maar als de juf haar leert
beginnen met een stip, merkt ze dat ze veel meer kan dan ze
dacht. Prentenboek met in zachte tinten ingekleurde
pentekeningen. Vanaf ca. 5 jaar.
Brams moeder vindt dat het tijd is om Brams ‘horizon te
verbreden’ en zijn ‘creatieve talenten’ te ontplooien. Vol
verwachting regelt ze pianoles voor hem, maar Bram vindt
het Drie keer niks... Drie keer niks is het elfde deel in de
megasuccesvolle serie Het leven van een Loser van Jeff
Kinney. Bram vindt zichzelf perfect, maar jij en ik weten
beter... Bram Botermans is een held in gamen, maar zijn
moeder vindt dat het tijd is om Brams ‘horizon te verbreden’
door zijn ‘creatieve talenten’ te ontplooien. Vol verwachting
regelt ze een piano en een pianolerares voor hem, maar al
snel blijken de pianolessen weggegooid geld. Wanneer Bram
na een Halloweenfeestje een oude videocamera vindt, is hij
vastbesloten om zijn grote filmtalent te verkennen. Hij besluit
een griezelfilm te maken en daarmee beroemd te worden.
Bereikt Bram wereldfaam of wordt het weer drie keer niks?
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