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A Wrinkle in Time (Een rimpel in de tijd) van Madeleine L’Engle is eindelijk weer leverbaar! Deze fantasyklassieker verschijnt
tegelijk met de grote Disney-film (met o.a. Reese Witherspoon, Chris Pine en Oprah Winfrey), die in maart 2018 op het witte doek
te zien zal zijn. Tijdens zijn onderzoek naar tijdreizen verdwijnt de vader van Meg plotseling. Samen met haar broertje Charles
Wallace en hun vriend Calvin reist ze door tijd en ruimte naar een verre planeet om hem te zoeken. Onderweg krijgt het drietal te
maken met de Machten van de Duisternis en moet Meg haar broertje redden uit handen van het Kwaad. Zal het ze lukken om hun
vader te vinden? Deze fantasyklassieker heeft decennialang vele generaties weten te inspireren en is nog steeds geliefd bij
kinderen en hun ouders over de hele wereld. ‘Dit was mijn favoriete kinderboek. Niet alleen had ik een echte band opgebouwd
met de denkbeeldige personages, maar door dit boek zag ik de magie van het verhalen vertellen en de kracht van het geschreven
woord.’ Dan Brown, auteur van o.a. De Da Vinci Code en Oorsprong
A history of the United States in the twentieth century, featuring sociological and cultural events, as well as strictly historical, and
using many pertinent literary excerpts.
Aan de hand van interviews met de mensen om haar heen wordt het leven verteld van een jonge Duitse vrouw in de chaos rond
het einde van de Tweede Wereldoorlog.
Spanish language text features student-centered instruction, attention to all four language skills, contextualized vocabulary, and an
integrated approach to culture. Junior-senior high level.

WINNAAR VAN DE NATIONAL BOOK AWARD VOOR NON-FICTIE 2015 'Tussen de wereld en mij' is een lange brief
van Ta-Nehisi Coates aan zijn vijftienjarige zoon, waarin hij beschrijft hoe het is om als zwarte jongen op te groeien in
Amerika. Een Amerika dat zichzelf voorhoudt dat raciale tegenstellingen tot het verleden behoren, maar waar
aanhoudende gewelddadige incidenten tegen de zwarte bevolkingsgroep een andere werkelijkheid laten zien. Coates
maakt pijnlijk duidelijk hoezeer racisme in de Amerikaanse cultuur zit verankerd en dat gewelddadige uitspattingen geen
toevallige incidenten zijn, maar voortkomen uit scheve machtsverhoudingen en diepgewortelde maatschappelijke noties.
Hij kijkt vanuit een historisch perspectief en beschrijft hoe raciale gedachten door de eeuwen heen zijn geëvolueerd.
Volgens Coates is racisme vooral een fysieke ervaring, waarbij de lijfelijke dreiging tegen ‘black bodies’ telkens een
andere vorm aanneemt: van slavernij en opsluiting tot buitensporig politiegeweld. Hij neemt de lezer aan de hand mee
door zijn leven. Daarbij probeert hij één vraag te beantwoorden: is het in Amerika mogelijk om geweldloos in een zwart
lichaam te leven?
Na haar vlucht uit een Arabische harem probeert een jonge vrouw een nieuw leven op te bouwen in Amerika.
The organization of this popular social theory reader, which pairs classical articles with contemporary theoretical and
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empirical studies, highlights the historical flow of social theory and demonstrates how disagreements and confrontations
shape theory over time. Written in clear, down-to-earth language, the introductions to each selection link theorists to one
another, illustrating how theoretical traditions are not rigidly separate but are always in conversation, addressing and
challenging each other. The third edition incorporates significant changes: more readings reflecting a wide diversity of
theorists, a completely revamped chapter on gender, new chapters on race and culture, and unique material on the
"transitional giants" who have helped to transform classical theory into contemporary theory. As well, new contextual and
biographical materials surround each reading and each chapter includes a study guide with key terms and innovative
discussion questions and classroom exercises. The result is a fresh take on social theory that foregrounds a plurality of
perspectives and reflects contemporary trends in the field, while still managing to be a teachable and affordable text.
In this beautifully written narrative, a first-grade teacher takes us into her classroom during an emotionally stormy year.
Ride the storm with Hankins as she struggles to address the pressing emotional needs of her disparate students while
also meeting their need for literacy development.
Informatie over allerlei zaken uit de geschiedenis van het oude Egypte. Met zwart-witte tekeningen. Vanaf ca. 12 jaar.
Het verschijnen van Wilde zwanen markeerde een van de grootste uitgeefsuccessen van de afgelopen decennia. Na een
wat langzame start bracht de liefdesverklaring van Rudy Kousbroek in NRC Handelsblad daar verandering in, en
sindsdien is het boek tientallen malen herdrukt. Wilde zwanen verscheen in 1992 in het Nederlands en wereldwijd
werden er meer dan 10 miljoen exemplaren van verkocht. Het is daarmee het best verkochte boek dat ooit over China
verscheen. Het geeft een panoramische visie van drie vrouwen op een complexe samenleving in de vorm van prachtige
memoires, intieme portretten en een meeslepende kroniek van het twintigste-eeuwse China. Ondanks de haast
onvoorstelbare gruwelen die Jung Chang en haar familie zijn overkomen, is Wilde zwanen een indrukwekkende
getuigenis van optimistisch geloof in een rechtvaardige samenleving met gelijke rechten en kansen voor iedereen.
Ingeleide en van commentaar voorziene verklaring, waarmee in 1791 mensenrechten voor vrouwelijke Franse burgers
werden geëist.
Glencoe World History, Spanish Guided Reading ActivitiesWorld HistoryThe Human Experience Guided Reading
ActivitiesWorld History, the Human ExperienceThe Early AgesEl-Hi Textbooks & Serials in Print, 2005Including Related
Teaching Materials K-12Children's Books in Print, 2007An Author, Title, and Illustrator Index to Books for Children and
Young AdultsDie eeuwige Egyptenaren / druk 1
This Hebrew alphabet book features three siblings and their parents in their everyday family life at home.
Twee 17-jarige jongens, de een doodziek, de ander vervuld van wraak, zijn door omstandigheden gedurende enkele zomerweken
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op elkaar aangewezen.
Het zoontje van Kino, een arme parelvisser in Mexico, wordt gebeten door een schorpioen. Hij en zijn vrouw Juana hebben geen
geld voor de dokter, maar Kino duikt een parel op, zo groot dat deze vondst hun leven voorgoed zal veranderen. Al snel wordt in
het dorp en daarbuiten bekend dat ze plotseling rijk zijn. Het gezin strijdt tegen vooroordelen, jaloezie, dieven en bedrog. Ze
beginnen te vermoeden dat de parel hun geen geluk zal brengen. Als Juana op een avond besluit de parel terug in zee te gooien,
loopt alles uit de hand. Hun leven verandert inderdaad, maar heel anders dan ze hadden gehoopt...
Gertrude Simmons Bonnin (22 februari 1876 - 26 januari 1938), beter bekend onder haar Lakota nom de plume Zitkala- a, was
een Native American schrijfster, redactrice, musicienne, lerares en politiek activiste. Ze is geboren en getogen op het Yankton
Sioux Reservation in South Dakota. Zitkala- a leefde een traditioneel leven tot ze op achtjarige leeftijd het reservaat verliet om
naar school te gaan op het Whites Manual Labor Institute, een Quaker missieschool in Wabash, Indiana. Van daar ging ze verder
leren aan het Earlham College in Indiana en het New England Conservatory of Music in Boston. Haar autobiografische
vertellingen werden in 1921 gebundeld uitgegeven onder de titel Amerikaanse Indiaanse Verhalen. Haar eerste boek, Oude
Indiaanse Legendes, is een verzameling traditionele verhalen die ze verzamelde tijdens haar bezoeken aan het Yankton
Reservation. Ook Oude Indiaanse Legenden is bij Stichting Cosmic Fire Foundation Verkrijgbaar.
The book brings together contributions from curriculum history, cultural studies, visual cultures, and science and technology
studies to explore the international mobilizations of the sciences related to education during the post-World War Two years.
Crossing the boundaries of education and science studies, it uniquely examines how the desires of science to actualize a better
society were converted to the search for remaking social life that paradoxically embodied cultural differences and social divisions.
The book examines how cybernetics and systems theories traveled and were assembled to turn schools into social experiments
and laboratories for change. Explored are the new comparative technologies of quantification and the visualization of educational
data used in the methods of mass observation. The sciences not only about the present but also the potentialities of societies and
people in the psychologies of childhood; concerns for individual development, growth, and creativity; teacher education; and the
quantification and assessments of educational systems. The book also explores how the categories and classifications of the
sciences formed at intersections with the humanities, the arts, and political practices. This informative volume will be of interest to
researchers, academics, and postgraduate students in the fields of curriculum studies, the history of the social sciences, the
history of education, and cultural studies, and to educators and school leaders concerned with education policy.
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