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George Washingtons Socks Time Travel Adventure
While enjoying a innocent lakeside campout, five modern-day children are
transported back in time to the days of George Washington and other American
Revolutionary figures. Reprint.
Het Witte Huis is de thuisbasis van de president van de Verenigde Staten, de
best bewaakte persoon ter wereld. Hoe is het dan mogelijk dat de Amerikaanse
president spoorloos verdwijnt? President vermist is het adembenemende verhaal
over macht waarin de lezer aan den lijve ondervindt hoe het is om de
belangrijkste speler in the Oval Office te zijn. Over de duizelingwekkende druk,
de hartverscheurende beslissingen, de onbegrensde mogelijkheden en
onvoorstelbare macht. De combinatie van Clinton en Patterson heeft het sterkste
uit hen beiden naar boven gehaald. De thematiek is eigentijds, het plot klopt, het
heeft vaart, er zit veel actie in, er zijn verrassende wendingen. Het is genieten.
Boris Dittrich
Pages of the Past is a tool to help educators find and use quality literature to
engage students and enrich the study of U.S. history. The eight chapters cover
key events and periods in American history that share proximity in time, as well
as common themes and issues. Annotated bibliographies list children's literature
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titles that reflect the themes and issues of each chapter and period. The books
were chosen for their potential to engage the imagination, elicit emotional
responses, challenge students to think from new perspectives, stimulate an
interest in further reading and learning and create opportunities for students to
relate events from the past to the issues of today. Each chapter includes
discussion starters and well-designed activities for further exploration.
Challenging reproducible worksheets reinforce the concepts through crossword
puzzles, word searches, research projects, take-home exercises and more. Most
activities can be completed with a minimum of time and expense. Pages of the
Past is designed to offer students exposure to compelling characters that help
them imagine what it might have been like to share in the experiences that
shaped -- and continue to shape -- our nation.
Leni Zumas’ ‘Rode klok’ speelt zich af in een niet al te verre toekomst. Abortus
is opnieuw illegaal verklaard in de Verenigde Staten, evenals ivf en adoptie door
alleenstaande ouders. Vier vrouwen uit een klein vissersdorp in de staat Oregon
laveren tussen deze nieuwe beperkingen op het vrouwenlichaam en
moederschap. De alleenstaande lerares Ro probeert wanhopig zwanger te
worden voordat ze te oud is. Susan, de gefrustreerde moeder van twee kleuters,
zit vast in een uitzichtloos huwelijk dat haar carrière als advocate in de kiem heeft
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gesmoord. De vijftienjarige Mattie is ongewenst zwanger. De natuurgenezeres
Gin kan ze allemaal helpen – totdat zij het slachtoffer dreigt te worden van een
hedendaagse heksenjacht. ‘Rode klok’ is een angstaanjagend plausibele,
meeslepende roman over vrouwen van vlees en bloed: The Handmaid’s Tale
voor het huidige moment.
During a school trip to Ellis Island, Dominick Avaro, a ten-year-old foster child,
travels back in time to 1908 Italy and accompanies two young emigrants to
America.
Pete describes the family vacation in Maine with the Tubmans, highlighted by the
antics of his younger brother Fudge.
Onverschrokken van Lesley Livingston The Gladiator & Spartacus meets Katniss
& Tris Fallon is de dochter van een Germaanse koning, de zus van de
legendarische strijder Sorcha en lid van de Cantii-stam, de gezworen vijand van
Julius Caesar. Toen Fallon jong was vielen Caesars troepen haar land binnen en
stierf haar zus op het slagveld. Op de avond van haar zeventiende verjaardag wil
Fallon niets liever dan in Sorcha’s voetstappen treden door een plek te
verdienen in het Cantii-leger. Maar daar krijgt ze de kans niet voor… Ze wordt
gevangengenomen door een slavenhandelaar en verscheept naar Rome, waar
ze terechtkomt op een school voor vrouwelijke gladiatoren. Ze zal moeten
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vechten voor haar eer en haar leven en haar lot ligt vanaf dan in de handen van
niemand minder dan Julius Caesar. Een stoer, spannend verhaal vol
verrassende wendingen en levendige actiescènes, dat zich afspeelt in het oude
Rome. strongLees ook deel 2: Onoverwinnelijk!
In het vervolg van de succesvolle interviewreeks ‘De zin van het leven’ stelt Fokke
Obbema aan zijn inspirerende gesprekpartners de vraag: ‘Wat is voor u een zinvol
leven?’ ‘Een zinvol leven’ is Fokke Obbemas nieuwste beschouwende boek. ‘Het is
alsof er bij me aan de deur wordt geklopt: hoe zit het, wat vind jij eigenlijk?’ Zo
omschreef een lezer het effect van de interviews die Volkskrant-journalist Obbema
publiceerde in ‘De zin van het leven’ (2019). Die gesprekken over de essentie van het
bestaan voerde hij met bekende en onbekende Nederlanders na zijn hartstilstand in
2017. Ze bleken in een behoefte te voorzien, zijn boek werd een bestseller. Dit nieuwe
boek, ‘Een zinvol leven’, vormt een bundeling van de daaropvolgende interviewreeks,
beginnend met de vraag: ‘Wat is voor u een zinvol leven?’ Dat levert opnieuw
toegankelijke, maar ook diepzinnige gesprekken op. Aan bod komt een grote variëteit
aan standpunten over waar het in het leven om zou kunnen of moeten draaien. Ook
geeft Obbema zijn kijk op de betekenis van wat bij iedereen door het hoofd dwarrelt:
het eigen levensverhaal.
This historic time-travel fantasy is a riveting sequel to a bestselling classic. Ten-year-old
Matt Carlton and six friends are accidentally swept back in time--to Boston in 1776! The
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British now occupy the city, and redcoat guards are everywhere! While the boys are
being held captive by a den of Patriot spies, the girls have been taken in by a wealthy
Tory family. The pox is rampant; danger lies around every corner--and there's no hope
for returning home to their own time. How will these seven children survive? Readers
will relish the nonstop action and humorous dialogue in this riveting sequel to
Woodruff's bestselling novel, GEORGE WASHINGTON'S SOCKS.
Aan het begin van de twintigste eeuw zorgt de teruggetrokken fruitteler William
Talmadge op een uitgestrekt stuk land voor zijn appels en abrikozen alsof het geliefden
zijn. Hij is een zachtaardige man, die troost vindt in zijn werk en zijn omgeving. Op een
dag vindt hij twee tienermeisjes in zijn boomgaard. Ze zijn verwilderd, angstig en allebei
zwanger. Talmadge bemoeit zich niet met hen, maar stuurt hen ook niet weg. Dan
verschijnen er op een dag mannen met geweren en de verpletterende tragedie die dan
plaatsvindt, leidt ertoe dat Talmadge zich over een van de meisjes ontfermt, maar
confronteert hem ook met zijn eigen duistere verleden. Amanda Coplin beschrijft in De
boomgaard het verhaal van drie solitaire zielen die samenkomen door ongeluk en
tragedie. Een adembenemend debuut over een man die de eenzaamheid van zijn
bestaan doorbreekt wanneer hij zich openstelt voor de wereld.
Skill-building through potent instruction, day by day In these much-anticipated sequels
to The Common Core Companion, Janiel Wagstaff and Leslie Blauman provide a
collection of connected lessons and formative writing assessments that bring MondayPage 5/14
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to-Friday clarity to the task of integrating reading and writing with ELA standards. In
each volume, the 50+ lessons are divided into fi ve, week-long learning sequences
addressing key literacygoals. A best-practice glossary, If/Then charts, unit-planning
calendars, and other tools round out these essential references, both in book and
online. Follow each sequence and week by week, you’ll build the instructional potency
to help students achieve a year’s worth of growth as you integrate: Writing Narratives
with Identifying Sensory Words in Text Research with Identifying Topic and Details
Opinion Writing with Close Reading for Text Evidence Comparing and Contrasting with
Publishing Using Digital Tools Informative Writing with Use of Text Features
A comprehensive bibliography of books and short fiction published in the English
language.
Suggests thirty juvenile titles for grades three and up and links them with 500 other
titles
Comprehensive yet succinct and readable, Literacy in Grades 4-8, Third Edition offers a
wealth of practical ideas to help preservice and practicing teachers create a balanced
and comprehensive literacy program while exploring the core topics and issues of
literacy in grades 4 through 8. It addresses teaching to standards; differentiating
instruction for readers and writers; motivating students; using assessment to inform
instruction; integrating technology into the classroom; working with English learners and
struggling readers; and connecting with caregivers. Selected classroom strategies,
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procedures, and activities represent the most effective practices according to research
and the many outstanding classroom teachers who were observed and interviewed for
the book. The Third Edition includes added material connecting the Common Core
State Standards to the instruction and assessment of literacy skills; a combined word
study and vocabulary chapter to help readers integrate these important topics in their
teaching; more on technology, including comprehension of multimodal texts, enhancing
writing instruction with technology tools, and teaching activities with an added
technology component; added discussion of teacher techniques during text
discussions, strategic moves that help students become more strategic readers. Key
features: In the Classroom vignettes; more than 50 activities,some with a technology
component; questions for journal writing and for projects and field-based activities;
troubleshooting sections offering alternative suggestions and activities for those middlegrade students who may find a particular literacy focus challenging.

With more than 1,300 cross-referenced entries covering every aspect of the
American Revolution, this definitive scholarly reference covers the causes,
course, and consequences of the war and the political, social, and military origins
of the nation. • Contains more than 1,300 A–Z entries on various political, social,
and military topics connected with the American Revolution • Features
contributions from more than 120 distinguished scholars and independent
historians from a variety of disciplines • Introduces entries with essays on the
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war's underlying causes and the events that catalyzed its outbreak, a synopsis of
the war, and an analysis of its long-term impact • Includes key documents
relevant to the period, including Common Sense, the Declaration of
Independence, the Constitution, eyewitness battle accounts, speeches, and
treaties • Supplements entries with hundreds of illustrations depicting colonial
and Revolutionary America, plus dozens of maps depicting major geopolitical
relationships, large-scale military operations, and individual battles on land and
sea • Addresses all major Native American tribes involved in the conflict and their
role in the war
Leon Leyson is pas tien jaar oud als de nazi’s Polen binnenvallen en hij en zijn
familie naar het getto van Krakau worden gedeporteerd. Leon komt in
concentratiekamp Plaszow terecht, waar hij de dodelijke grilligheid van
kampcommandant Amon Goeth moet zien te overleven. Tot hij door Oskar
Schindler wordt opgemerkt en in diens fabriek aan het werk kan, ook al is hij zo
klein dat hij op een kist moet staan om de machines te kunnen bedienen. Met
een ongelooflijke hoeveelheid moed en doorzettingsvermogen weten Leon en
een deel van zijn familie te overleven, maar uiteindelijk zal het lef van één man
het leven van de Leysons redden: Oskar Schindler, en zijn inmiddels
wereldberoemde lijst.De jongen op het houten kistje is het ontroerende en
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krachtige verhaal van een onschuldige jongen die een van de wreedste periodes
in de geschiedenis van Europa moest zien te overleven.
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.
Stanley komt onschuldig terecht in een strafkamp voor criminele jongens die elke
dag een groot gat moeten graven. Hij ontdekt dat dit zware werk iets te maken
heeft met de avonturen van zijn overgrootvader. Vanaf ca. 13 jaar.
Zou iemand in San Francisco beseft hebben dat de deftige mevrouw de Fremery
ooit gedoopt was als slavin? En dat ze als kind door haar vader naar Nederland
was gesmokkeld omdat ze in haar geboorteland Amerika haar leven niet zeker
was? Kinderen van fortuin begint bij avonturier Leon Herckenrath die in 1818 zijn
hart verloor aan een jonge slavin en volgt hun oudste dochter en haar Hollandse
man tijdens hun avonturen in Goldrush-Californië. En hoe verging het hun
nazaten, met hun ongebruikelijke erfenis van enorme weelde en zwart bloed?
Een inspirerende familiesaga over mensen die hun leven niet lieten begrenzen
door risico's en hun liefdes niet door huidskleur.
Harry August gaat dood. Keer op keer. Wat hij ook doet of besluit, telkens keert
hij terug in hetzelfde leven, in hetzelfde jaar, op dezelfde plek. Maar mét de
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kennis uit zijn vorige levens. Toch verloopt niets anders. Dan staat er, aan het
einde van zijn elfde leven, een klein meisje bij zijn sterfbed. Zij roept zijn hulp in
om de wereld te redden. Inmiddels weet hij dat er meer zijn zoals hij. Terwijl de
meesten hun kennis gebruiken om een lekker leven te leiden, is er een die zijn
kennis te gelde maakt waardoor de wereld zich te snel vernieuwt en het
natuurlijke evenwicht wordt verstoord. Dat zal uiteindelijk de ondergang
betekenen. Alleen Harry kan hem tegenhouden. Als hij hem vindt. Als hij op tijd
komt. Voor fans van David Mitchell Off the record Als een rechtenmanager me
een manuscript stuurt en ergens onderin staat: in de lijn van o.a. David Mitchell,
dan denk ik meteen: lijkt me sterk. Maar deze vrouw kent ons goed, dus toch
maar meteen lezen. En al op de eerste bladzijde voelde ik dat het goed was.
Susanne, elders in de stad, las mee en algauw zaten we het hele weekend heen
en weer te smsen tot we uiteindelijk maar belden. Meteen een bod gedaan en
proberen uit te vissen wie de schrijfster was. En was het wel een vrouw? Het is
nog steeds niet helemaal duidelijk. LP
Ten-year-old Matt and six other children are mysteriously swept back in time to
1776 Boston, living out American history as they meet Benjamin Franklin, learn
about colonial medicine and become part of a rebel spy ring.
De vogelverschrikker is een hoffelijke knul met erwten in plaats van hersenen en
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geweldige ideeën. Hij ontmoet Jack, een jonge die zijn trouwe knecht wordt. De
vogelverschrikker houdt zijn normale taak - vogels verschrikken - voor gezien en
samen gaan ze op reis. De dappere vogelverschrikker stort zich in
angstaanjagende gevaren - gevechten, schipbreuken, struikrovers en oplichters en het is aan Jack om hem keer op keer uit de penarie te halen.
Artemis Fowl staat tegenover zijn dodelijkste vijand: zichzelf. Problemen zijn
Artemis niet vreemd. Integendeel, hij lijkt er wel een magneet voor te zijn.
Mensetende trollen, gewapende en gevaarlijke (niet te vergeten high-tech) elfen,
vuurgooiende aardmannen hij heeft ze allemaal voorbij zien komen. Hij had
besloten om zich vanaf nu te gaan richten op criminaliteit van het meer magische
soort. Maar nu is zijn moeder ernstig ziek. Artemis Fowl moet terug in de tijd om
het enig beschikbare medicijn te stelen uit de greep van het jonge, criminele
meesterbrein: Artemis Fowl. Inderdaad Samen met elfenkapitein Holly Short aan
zijn zijde, gaat Artemis Fowl de strijd aan met zichzelf. De rampspoed kan
beginnen.
De 13-jarige Steven is gek op drummen en het mooiste meisje van school. Als
zijn kleine broertje leukemie krijgt, verandert er veel in hun gezin. Vanaf ca. 12
jaar
Kiss me, Hardy. Kiss me, quick. Het heroïsche verhaal over de bijzondere
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vriendschap tussen twee meisjes in de Tweede Wereldoorlog. 11 oktober 1943.
Een Brits spionagevliegtuig stort neer in bezet Frankrijk. Aan boord zijn twee
jonge vrouwen: een piloot en een spion. Een van hen wordt gevangengenomen,
de ander zou kunnen overleven. Wanneer Verity wordt gearresteerd door de
Gestapo weet ze zeker dat haar leven voorbij is. Haar ondervragers stellen haar
voor een eenvoudige keuze: ze vertelt de nazi's alles wat ze weet of ze wordt
onmiddellijk geëxecuteerd. Om tijd te rekken begint Verity te schrijven. Niet om
los te laten wat ze weet, maar om vast te leggen wat ze heeft meegemaakt. Hoe
ze bevriend raakte met Maddie en waarom ze haar achterliet in het gestrande
vliegtuig. Met elke streek van haar pen vecht Verity voor haar leven.
Bescherm de ruiten, overleef de klaveren, graaf diep met de schoppen, voel de
harten. Ed Kennedy is een jonge taxichauffeur met weinig toekomstperspectief.
Hij is een waardeloze kaartspeler, hopeloos verliefd op zijn beste vriendin
Audrey, en verknocht aan zijn koffiedrinkende hond, de Portier. Er gebeurt niet
veel in zijn leven, tot hij per ongeluk midden in een bankoverval terechtkomt. Dan
krijgt hij zijn eerste speelkaart toegestuurd, een Ruiten Aas. Dat is het moment
waarop Ed de boodschapper wordt. Uitverkoren om anderen onder zijn hoede te
nemen, doorkruist hij de stad om mensen de helpende hand te bieden en waar
nodig terecht te wijzen. Maar wie zit er achter Eds missie? `Begin alleen aan dit
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boek als je het in één ruk uit kunt lezen - Publishers Weekly `Zusaks personages,
stijl en dialogen zijn geloofwaardig, goed doordacht, en waar nodig openhartig.School Library Journal
Krabat (14) belandt als twaalfde leerling op de molen van de Meester: een
leerschool van zwarte kunst. Vanaf ca. 13 jaar.
Georgie McCool weet dat het niet goed gaat met haar huwelijk. Vlak voordat ze
moet vertrekken naar het vliegveld om Kerstmis te vieren haar schoonfamilie,
vertelt Georgie dat ze niet meer mee kan. Er is een grote kans opgedoken op
haar werk, als ze die wil grijpen kan ze nu echt niet weg uit Los Angeles. Als haar
man Neal en de kinderen vertrokken zijn naar de luchthaven, vraagt Georgie zich
af of het nu over is. Of ze nu echt alles verpest heeft. Die nacht ontdekt ze een
manier waarop ze kan communiceren met Neal in het verleden. Het voelt alsof ze
een kans heeft om haar huwelijk te redden nog voordat het begonnen is. Moet ze
haar huwelijk redden? Of zouden Georgie en Neal beter af zijn als ze nooit waren
getrouwd?
George Washington's SocksScholastic Paperbacks
As Christmas approaches, Lucy, a ten-year-old orphan living on the streets of London, is
overjoyed to be given the job of sewing hearts for the dolls in ThimbleBee's Doll Shop.
Voor fans van Het leven van een loser en Niek de Groot! Max krijgt altijd, en dan ook echt
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áltijd, overal de schuld van. Dus ook wanneer er iemand – ieuw! – in het opslaghok heeft
gepoept, en dat heeft Max dus écht niet gedaan! Om te bewijzen dat hij heus wel wat kan, doet
hij mee aan de verkiezingen voor klassenvertegenwoordiger. Als dat maar goed gaat!
In the midst of a backyard camp out, ten-year-old Matt and four other children find themselves
transported back into the time of George Washington and the American Revolution, where they
begin to live out American history firsthand and learn the sober realities of war.
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