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Groep Zeven Slaat Terug
‘Maashi! Maashi! Is ghrote nieuws! Film van mij en Ghoos en Klaas komt in
bioscoop, dan word ik ghelemaal beroemd!’ Als Goos op een dag een mummie
in zijn bed vindt, staat zijn leven volledig op zijn kop. Samen met dummie beleefd
hij de leukste, spannendste en gekste avonturen. De eerste Dummie de mummiefilm is dit najaar te zien in de Nederlandse bioscopen. Ter gelegenheid hiervan
verschijnt een speciale filmeditie van Dummie de mummie en de gouden
scarabee. Een must voor alle fans van Dummie!
Herkenbaar voor alle kinderen uit groep acht. Meester Mario kan groep acht
geen moment alleen laten of het is al herrie. Daarom bedenkt hij een plan. 'Jullie
mogen je eigen klassenregering kiezen en twee dagen zelf alles regelen. ik trek
me terug in de leeshoek en bemoei me nergens mee.' De kinderen richten allerlei
partijen op en er barst een felle verkiezingsstrijd los. En dan is groep acht aan de
macht. De eerste ochtend gaat het goed, maar algauw loopt het compleet uit de
hand...
Boreas weet het zeker: zijn ouders gaan scheiden. Ze doen de laatste tijd zo
geheimzinnig... Wanneer ze hem eindelijk vertellen wat er aan de hand is, gaat
het gelukkig om iets anders, maar het is net zo ingrijpend: ze gaan drie jaar rond
de wereld zeilen! Alles is al geregeld en Boreas zal online les krijgen. In eerste
instantie wil Boreas helemaal niet mee en verveelt hij zich dood aan boord. Maar
al snel beleeft hij het ene na het andere avontuur. Helemáál als zijn beste
vriendin Merel een zomervakantie lang met hen meevaart. Dan stellen Boreas'
ouders hem voor de keus: wil hij met Merel mee terug naar Nederland en wonen
bij zijn opa en oma, of vaart hij verder mee? Mina Witteman schreef een
spannend verhaal boordevol actie. Met avonturen als man over boord en tijdens
harde wind in het kraaiennest klimmen, maar ook met een gevluchte Soedanese
jongen op een vlot en een echte tractorrace. En dat maakt dit boek geschikt voor
álle avonturiers - of ze nu kunnen zeilen of niet!
Geannoteerde selectie uit het jeugdboekenaanbod en andere media van het
afgelopen jaar ingedeeld naar leeftijd, met tevens aandacht voor beginnende
lezers, lezers met leesproblemen en informatieve boeken, een overzicht van
bekroonde boeken, vakliteratuur, adressenlijst en registers
Een boek als hulpmiddel voor ouders, leerkrachten en bibliothecarissen bij het
zoeken naar makkelijke media voor zwakke lezers naast de titeloverzichten voor
moeilijk-lezenden.
Spannende schoolverhalen van meesterverteller Jacques Vriens Ha/bah naar
school gaat over de strijd tussen twee basisscholen, over een strenge invalster
die toch wel meevalt en over de schooltoets. Maar ook over kinderen die de
nieuwe directeur in de maling nemen, de weggelopen hond van de meester
vinden en voor het eerst naar de brugklas gaan en nog veel meer! De school is
weg! Als Roxane in groep zeven komt, zet de meester haar bij Willem en zijn
beste vriend Jeffrey in het groepje. Na vijf minuten heeft Roxane al slaande ruzie
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met Jeffrey en dezelfde dag krijgt ze straf omdat ze zo brutaal is. Toch raken
Willem en Roxane bevriend. Op een nacht brandt de school af. Willem denkt
eerst: yes, de school is weg! Maar als hij de puinhopen ziet, vindt hij het
verschrikkelijk. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken. En dan ontdekt
Willem dat Roxane is verdwenen... Groep acht aan de macht gaat over Meester
Mario kan groep acht geen moment alleen laten of het is al herrie. Daarom
bedenkt hij een plan. 'Jullie mogen je eigen klassenregering kiezen en twee
dagen zelf alles regelen. ik trek me terug in de leeshoek en bemoei me nergens
mee.' De kinderen richten allerlei partijen op en er barst een felle verkiezingsstrijd
los. En dan is groep acht aan de macht. De eerste ochtend gaat het goed, maar
algauw loopt het compleet uit de hand...
Het Zuid-Limburgse dorp waar de elfjarige Tuur woont, is bezet door de Duitsers.
Tuur en zijn buurmeisje Maartje vinden dit eerst wel spannend. Maar langzaam
maar zeker komen de kinderen erachter dat de bezetters in staat zijn tot de
ergste dingen. De volwassenen proberen zoveel mogelijk voor hen geheim te
houden: de Engelse piloot die op zolder verstopt zit, wie de Duitsers helpen en
wie er in het verzet zitten. Dan vertelt Maartje aan Tuur dat ook zij een groot
geheim heeft. Ineens komt de oorlog heel dichtbij… Deze speciale filmeditie biedt
het verhaal én exclusief beeldmateriaal uit de film.
Grote veranderingen op de Jan Ligthartschool. Juf Ineke laat haar groep in de
steek, ze gaat verhuizen. Freddy, Guus, Marloes en Kim vinden dat maar niks.
Gelukkig lijkt de nieuwe meester mee te vallen. Dat kan niet gezegd worden van
Diederik, een nieuwe jongen. Hij speelt graag de baas en probeert alle kinderen
lid te maken van zijn ‘Bende van Donkervliet’...
Afrikaanse sprookjes, verhalen en mythen, voorzien van veel illustraties in kleur.
Vanaf ca. 10 jaar.
Lekker lezen dankzij PrismaDyslexie Dit ebook uit de serie PrismaDyslexie bevat
het lettertype Dyslexie. De letters van dit lettertype zijn zodanig aangepast dat
dyslectici minder moeite hebben ze van elkaar te onderscheiden, waardoor er
minder leesfouten gemaakt worden en het lezen gemakkelijker wordt. De
meester van groep zeven is ziek. De vervanger kan de klas niet aan, en er wordt
volop geruzied en gepest. Een paar kinderen probeert er iets aan te doen, maar
dat lukt niet erg. Bij toeval ontdekt Dagmar dat er bij Sarah thuis rare dingen
gebeuren, maar ze moet beloven haar mond te houden. Op een dag loopt het zo
uit de hand, dat Dagmar haar belofte verbreekt. En dan komt groep zeven
eensgezind in actie. Want dat hun klasgenootje mishandeld wordt, dat pikken ze
niet!
Alle verhalen over Meester Jaap in één bundel! Meester Jaap is de allerleukste
meester van Nederland. In zijn klas is het nooit saai: hij deelt spekkies uit, haalt
een kip in de klas en begint een appelmoesfabriek. Maar ook bij minder leuke
dingen probeert meester Jaap op zijn manier te helpen. Deze bundel bevat
Meester Jaap, Meester Jaap doet het weer, Meester Jaap gaat nooit verloren,
Meester Jaap maakt er een puinhoop van, Meester Jaap houdt van iedereen!
Page 2/8

Read Book Groep Zeven Slaat Terug
(meestal…) en Meester Jaap is een held (op sokken!). 'Oud-leerlingen herkennen
veel in Meester Jaap. Net als hij probeerde ik op een verrassende manier om te
gaan met de "lesstof" maar ook met "opvoedkundige" situaties (want die doen
zich de hele dag voor in je klas). En het allerbelangrijkste vond ik dat kinderen
zich gezien voelden. Maar... ik kon ook wel eens ontploffen, net als Meester
Jaap.' Jacques Vriens over Meester Jaap 'Vriens is vooral erg goed in het kiezen
van zijn onderwerpen. De verhalen zijn herkenbaar, dus leuk, voor kinderen.'
Nanda Roep in Trouw
Pedagogisch medewerkers op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen hebben
een belangrijke rol in de opvoeding van kinderen. Daar is iedereen het inmiddels
over eens. Opvang = opvoeden. Dit vraagt om een pedagogiek die specifiek voor
kindercentra ontwikkeld is. Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar: - inspireert
en ondersteunt pedagogische medewerkers bij hun dagelijks werk; - vormt de
basis voor het pedagogisch beleid van kindercentra; - maakt wetenschappelijke
kennis en praktijkkennis toegankelijk voor de hele sector; - is uitgangspunt voor
de kinderopvangopleidingen; - laat zien wat opvoeden in kindercentra inhoudt
voor ouders en geïnteresseerden. Dit boek - een initiatief van het Landelijk
Pedagogenplatform Kinderopvang - is een must voor (aankomend) pedagogisch
medewerkers in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Louis Tavecchio
(hoogleraar kinderopvang UvA): 'Ik beschouw het Pedagogisch kader als een
waardevol initiatief. Ik hoop dat de geformuleerde uitgangspunten, ideeën en
werkwijzen in het Pedagogisch kader zullen inspireren en verdieping brengen in
de dagelijkse praktijk van de kinderopvang.' Bea Naninck (brancheadviseur
Calibris): 'Mijn advies: zet het Pedagogisch kader op de agenda van het overleg
tussen opleidingen en werkveld. Het biedt opleidingen veel houvast om hun
onderwijs verder in te richten als het gaat om pedagogische vaardigheden.'
Corrie van Brenk (ABVAKABO FNV): 'Dit boek laat zien hoe belangrijk het werk
van een pedagogisch medewerker in de kinderopvang is. Deze erkenning is
volkomen terecht want het is een beroep op trots op te zijn! Wij leveren hier
graag een bijdrage aan.'
Wild is een jeugdthriller van zesvoudig Prijs van de Jonge Jury-winnares Mel
Wallis de Vries. Hoe ver ga jij om te overleven? Eindexamenreis naar Spanje.
Het lijkt een droom die uitkomt voor een groep van zeven jongeren. Samen
besluiten ze om een nachtje te gaan kamperen in een onherbergzaam
natuurgebied. Al snel verandert de droom in een nachtmerrie. Om te overleven,
zijn ze op elkaar aangewezen. Naarmate de dagen verstrijken, maken frustratie
en angst zich meester van de groep...
Op weg naar het strand verdwalen Katja en Puck. Boven op een duintop zien ze
in een dal een boerderijtje staan. Op het binnenplaatsje lopen vier honden. Net
als ze er de weg willen vragen, komt er een kale kerel naar buiten. Hij draagt een
jutezak en een schep. Hij gaat iets begraven precies onder aan het duin waar
Katja en Puck liggen. Terwijl ze stiekem de man bespieden, komt er ook een
vrouw naar buiten en ze sleept een van de honden ruw mee naar binnen. Katja
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en Puck horen het dier vreselijk krijsen en janken. Dan is het stil. Ze weten bijna
zeker dat de vrouw de hond vermoord heeft en besluiten op onderzoek uit te
gaan, want waarom vermoordt iemand een hond?
Vol herkenbare verhalen voor bovenbouwers. Ha/bah naar school gaat over de
strijd tussen twee basisscholen, over een strenge invalster die toch wel meevalt
en over de schooltoets. Maar ook over kinderen die de nieuwe directeur in de
maling nemen, de weggelopen hond van de meester vinden en voor het eerst
naar de brugklas gaan. Kortom: verhalen over de leuke en niet-leuke dingen en
dagen op school.
Meesterverteller Jacques Vriens schreef dit avontuurlijke verhaal over de
allernieuwste attractie in de Efteling – dive coaster Baron 1898. Avonturier
Gustave logeert in een Brabantse herberg waar Jochem en Doortje werken. Op
een dag helpt Jochem Gustave de gevaarlijke Zompige Heide oversteken, een
gebied beheerst door de mythische Witte Wieven. Wanneer Gustave bij een grot
komt, waarschuwen deze wezens hem om niets mee te nemen. De hebzuchtige
Gustave steekt toch een klompje goud in zijn zak. Jaren later keert hij terug als
Baron Hooghmoed, koopt het grondgebied en bouwt een goudmijn. Jochem en
Doortje raken erbij betrokken, waardoor hun hechte vriendschap op het spel
komt te staan. De baron heeft mijnwerkers nodig en belooft de dorpsbewoners
gouden bergen als ze de mijn ingaan. Maar iedereen die dat durft, komt lijkbleek
naar boven… Wat is er gaande in de duistere dieptes van Baron 1898?
Ieder jaar gaat meester Siem Terhorst met zijn achtste groep als afscheid van de
basisschool een week naar het waddeneiland. En ieder jaar is het weer raak...
Keten op de slaapzaal, nachtelijke strandwandelingen, de vuurtoren beklimmen...
Hoe zal het dit jaar gaan? Met vrolijke Willeke, die bang is voor heimwee. Met
stoere Michiel, die een geheim heeft. Met Frans, die altijd zo stil is en vaak
gepest wordt. En met de meester zelf, die ook afscheid neemt. Een bijzondere
week wordt het zeker...
Het geheime weekboek van groep acht van Jacques Vriens Schoolroman in een
nieuw jasje In groep acht besluiten Sven, Rachelle, Thomas en Janneke een
geheim afscheidscadeau te maken voor hun klasgenoten: ze gaan dit schooljaar
een weekboek bijhouden. Elke week beschrijft een van hen wat er is gebeurd in
de klas. Bijvoorbeeld hoe grappig hun meester doet als hij seksuele voorlichting
geeft of dat die rare moeder van Rachelle op school komt terwijl dat helemaal
niet mag. Ook de spanning voor de eindtoets en het kamp staan erin. Al snel
blijkt dat de vier vooral veel persoonlijke dingen vertellen die ze hun
klasgenootjes liever niet laten lezen – het verslag van hun laatste jaar op de
basisschool wordt spannender dan ze van tevoren hadden kunnen bedenken!
Spannende, herkenbare 10+-reeks voor jongens en meiden Jacques Vriens is
geliefd bij juffen en meesters Over Jacques Vriens en zijn schoolromans:
'Niemand kan beter over de speelse, intense interactie tussen kinderen
schrijven.' Abdelkader Benali in de Volkskrant Lees nog meer schoolromans! De
school is weg Ha/bah naar school Groep acht aan de macht Groep zeven slaat
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terug En de groeten van groep acht Een bende in de bovenbouw Gedonder met
groep acht! Die rotschool met die fijne klas Achtste-groepers huilen niet Een
stelletje mooie vrienden
Duik in de fantastische wereld van Mus & kapitein Kwaadbaard in dit debuut van
(stem)acteur Kevin Hassing! Mus & kapitein Kwaadbaard en De 5 slangen van
(stem)acteur Kevin Hassing is het eerste deel van een grappige, avontuurlijke
serie voor jongens en meiden. Over een stoer weesmeisje, een kapitein met een
klein hartje, plunderende piraten, bijzondere boswezens en nog veel meer! Met
full colour illustraties van Linde Faas. Mus is wees en woont in Zeeburgerdam.
Op een dag wordt het havenstadje opgeschrikt door plunderende piraten. Hun
leider, Ramon, maakte ooit deel uit van een beruchte bende: De 5 Slangen. Mus
weet gelukkig op tijd te ontsnappen en gaat hulp halen. Met alleen een bedeltje
en de vage aanwijzing van een vrouw om kapitein Kwaadbaard te zoeken, gaat
ze op weg. Kwaadbaard was vroeger ook lid van De 5 Slangen en is de enige die
Ramon kan verjagen. Maar Kwaadbaard vinden is één ding, hem overtuigen om
het zwaard weer op te pakken is een tweede. Gelukkig heeft Mus een belangrijke
troef achter de hand... ‘Kevin Hassing schrijft sprankelend en humoristisch. Mus
draagt met haar eigenzinnigheid zonder moeite een buitengewoon avontuurlijk
verhaal over ontvoering, verloren liefde, rovers met zwaarden en stoere
personages.’ Kirsten König, De Amsterdamse Kinderboekwinkel
De zevende groep is dol op meester Jan Brinkman. Maar de directeur, meester
Wijnen, is het niet erg met zijn methoden eens. Als Brinkman met zijn gammele
auto mee wil doen aan een oude-autorace, stijgt de spanning ten top. Uiteindelijk
wordt Brinkman zelfs met ziekteverlof gestuurd en de strenge directeur neemt
zijn groep over. Maar de kinderen willen hun eigen meester terug. Hoe moeten
ze dat nu aanpakken? Dit is de feestelijke jubileumeditie van het debuut van
meesterverteller Jacques Vriens.
Meester Mario kan groep acht geen vijf minuten alleen laten, dan is het gelijk
herrie in de klas. Daarom bedenkt hij een bijzonder plan. 'Jullie mogen je eigen
klassenregering kiezen en twee dagen lang bepalen wat er gebeurt in de klas. Ik
bemoei me nergens mee.' De kinderen richten meteen allerlei partijen op en er
barst een felle verkiezingsstrijd los, waarbij sommige partijen de smerigste
trucjes bedenken om hun tegenstanders uit te schakelen. En dan is groep acht
aan de macht. De eerste ochtend gaat het goed, maar dan loopt het helemaal uit
de hand. Met knallende ruzies en ministers die worden afgezet. Ondertussen
blijft meester Mario rustig in de leeshoek zitten...
Flop en Fladdertje willen best graag lief zijn. Maar jammer genoeg lukt dat
meestal niet. Elke dag bedenkt een van hen wel een stout plan. Ze wassen hun
voeten in de toiletpot, zodat tante Door niet merkt dat ze in de modder
gesprongen hebben. Als ze op de stoep winkeltje spelen, verkopen ze 'per
ongeluk' ook spulletjes van tante Door. En als ze geen zin hebben om naar de
kapper te gaan, knippen ze gewoon elkaars haar. Tante Door krijgt
langzamerhand grijze haren van die twee. Maar gelukkig komt alles altijd weer
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goed'
Als Roxane in groep zeven komt, zet de meester haar bij Willem en zijn beste
vriend Jeffrey in het groepje. Na vijf minuten heeft Roxane al slaande ruzie met
Jeffrey en dezelfde dag krijgt ze straf omdat ze zo brutaal is. Toch raken Willem
en Roxane bevriend. Op een nacht brandt de school af. Willem denkt eerst: yes,
de school is weg! Maar als hij de puinhopen ziet, vindt hij het verschrikkelijk. De
politie vermoedt dat de brand is aangestoken. En dan ontdekt Willem dat Roxane
is verdwenen...
Dagmar ontdekt dat haar klasgenote Sarah thuis wordt mishandeld. Als de
situatie helemaal uit de hand loopt, komt de klas in opstand. Vanaf ca. 10 jaar.
Frankrijk, het heilige jaar 1350. Jongen is ganzenhoeder op een vervallen landgoed tot hij de
knecht wordt van de mysterieuze pelgrim Secundus. Die neemt hem mee op een voettocht via
Avignon naar Rome, waarbij ze op zoek gaan naar kostbare relieken van Sint-Petrus. Hun reis
blijkt niet zonder gevaar. Onderweg krijgen ze te maken met verraad en bedrog, en er zijn
gevaarlijke kapers op de kust die de heilige voorwerpen in bezit willen krijgen. Secundus wordt
intussen steeds zwakker. Wat is het geheim dat hij verbergt? Is zijn queeste wel zo
onschuldig? En hoe komt het eigenlijk dat Jongen met dieren praten kan? Een meeslepend
avontuur vol vaart en humor, dat bekroond werd met de Newbery Honor.
Een stelletje mooie vrienden van Jacques Vriens Schoolroman in een nieuw jasje Bij David
thuis wordt ingebroken. David, zijn vrienden Appie, Renie en Ida zijn verontwaardigd. Davids
vader schakelt de politie in, maar Appie heeft daar weinig vertrouwen in. Hij schrijft op school
een briefje 'De Knikker leidt de zaak. Volgens mij kan hij er niets van. We gaan vanmiddag op
onderzoek uit. Afzender Appie.' Zo begint de spannende speurtocht van een stelletje mooie
vrienden, waarbij door een onverwachte ontdekking hun vriendschap onder druk komt te
staan. Over Jacques Vriens en zijn schoolromans: 'Niemand kan beter over de speelse,
intense interactie tussen kinderen schrijven.' Abdelkader Benali in de Volkskrant Lees nog
meer schoolromans! De school is weg Ha/bah naar school Groep acht aan de macht Groep
zeven slaat terug En de groeten van groep acht Een bende in de bovenbouw Gedonder met
groep acht! Die rotschool met die fijne klas Achtste-groepers huilen niet
Uit de dood teruggekeerd... Kevin heeft twee jaar geleden afscheid genomen van zijn beste
vriend Bjorn, die bij een auto-ongeluk om het leven is gekomen. Inmiddels heeft hij zijn leven
weer een beetje opgepakt. Daarom is de schok enorm als hij ineens oog in oog staat met zijn
beste vriend. Springlevend. Dezelfde ogen. Dezelfde stem. Bjorn is terug! Kevin kan het niet
geloven. Er is nog nooit iemand teruggekeerd uit de dood. Waarom uitgerekend Bjorn?
Stel dat alles tegenzit. Dat je dom bent, lelijk of dyslectisch, of dat je twee briljante broers hebt
of een skippybalbuik, of misschien wel alles tegelijk. Dan kun je beter de rest van je leven in
winterslaap gaan. Kaya en Simon hebben dat soort pech, maar samen slapen ze hun tijd wel
uit. Dan komt juffrouw Pots in hun klas. Plotseling is het afgelopen met de rust. Verder slapen
kan pas weer als dat afgrijselijke mens weg is. Maar dat is nog een flinke klus. Want juffrouw
Pots blijkt nog gemener te zijn dan ze eruitzietâ ¦ Simon had de scheetzak in zijn hand toen
juffrouw Pots bijna bij zijn tafel was. Hij keek naar een verstopplek, tilde ten einde raad zijn
kont op en ging erop zitten. Een enorme wind knalde door het lokaal. Kaya sloot haar ogen.
Wat kon Simon toch ontzettend, ongelofelijk dom doen. Juffrouw Pots verstarde. â En wie was
dat?â schreeuwde ze. â Nou? Wie? Wie liet er hier een vieze vuile scheet?â
Groep zeven slaat terugGroep zeven slaat terugdyslexie vriendelijkVan Holkema & Warendorf
- Getallen - Algebra - Getallenrijen - Vergelijkingen - Meetkunde - Functies - Calculus Achtergronden - Antwoorden - Formuleoverzicht - Trefwoordenregister
Hilarische klassieker van Paul van Loon over een heel ongewone meester. Voor lezers van
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zeven jaar en ouder. 'Soms ben ik een kikker. Dat is mijn supergeheim. Niemand mag het
weten, behalve jullie.' Sita, Wouter en de andere kinderen in de klas lachen. Leuke grap van
de meester. Totdat hij op een dag de klas in komt met kroos in zijn haar. Zijn kleren zijn nat en
gescheurd. De meester is aangevallen door een ooievaar, zegt hij...
Het is altijd hetzelfde liedje: de achtste-groepers laten geen kans voorbijgaan om groep zeven
eens flink te dwarsbomen. Het moet tenslotte duidelijk zijn wie de baas is. Groep zeven laat
dat natuurlijk niet op zich zitten en pest net zo hard terug. Maar de gezamenlijke schoolreis
naar Zuid-Limburg komt steeds dichterbij en als ze niet oppassen gaat het hele feest niet
door…

Stef en Victor willen mijnwerker worden, net als hun vaders. Ze hebben elkaar
beloofd om later samen naar beneden te gaan, wel achthonderd meter diep. Hun
vriendinnetje, de stoere Wietske, wil graag met hen mee, ook al mogen meisjes
eigenlijk geen mijnwerker worden. Langzamerhand begint Stef toch te twijfelen.
Er gebeuren regelmatig dodelijke ongelukken in de mijn en zijn opa is ziek
geworden door al het stof onder de grond. Stef durft niet aan Victor en Wietske te
vertellen dat hij bang is, want hij wil hun bijzondere vriendschap niet op het spel
zetten. Totdat hij na een dramatische gebeurtenis niet langer kan zwijgen
Hannah woont niet thuis, maar in een leefgroep van zeven kinderen. Allemaal
hebben ze hun eigen bijzondere verhaal. Ze kunnen het niet altijd goed met
elkaar vinden, maar als het erop aankomt, laten ze elkaar niet in de steek. Dan
vangt Hannah een geheim gesprek op tussen de groepsleiders. Er moet
bezuinigd worden in de jeugdzorg en dat heeft ingrijpende gevolgen. Zodra de
kinderen erachter komen wat er aan de hand is, verzinnen ze samen een
spannend en gewaagd plan. Herkenbaar en gelaagd verhaal, voor jongens en
meiden vanaf 9 jaar Door Vriens' positieve benadering en zijn rake humor doet
het onderwerp niet zwaar aan Van de auteur van de klassieker Achtste-groepers
huilen niet 'Vriens heeft een groot hart voor kinderen, dat merk je aan de
invoelende manier waarop hij zijn personages neerzet. (...) Niet thuis zit stevig in
elkaar en is een warm én spannend boek over een belangrijk onderwerp.' Bas
Maliepaard in Trouw 'Niemand kan beter over de speelse, intense interactie
tussen kinderen schrijven.' Abdelkader Benali in de Volkskrant over de
schoolromans van Jacques Vriens
Mirjam Mous 20 jaar schrijver én 100.000 exemplaren van Boy 7 verkocht!
Dubbel feest! Dit jaar vieren we dat Mirjam Mous al twintig jaar schrijver is. En
dat er sinds de eerste druk maar liefst 100.000 exemplaren van haar thriller Boy
7 zijn verkocht! Genoeg reden voor een jubileumeditie van deze bestseller, met
daarin een exclusief nawoord van Mirjam Mous! 'De boeken van Mirjam Mous
zijn heel geschikt om te lezen voor de lijst! Boy 7 is favoriet in de onderbouw.'
NOS (18-01-2018) 'Boy 7 is een toonbeeld van vakmanschap.' NRC Handelsblad
'Een ijzersterke thriller vol cliffhangers. Met filmische beelden schreef Mous een
thriller van internationale allure.' Kidsweek
Wat is er toch aan de hand op de Regenboogschool? Meester Verbeek, die altijd
in is voor een grapje, is nu chagrijnig. De leerkrachten zijn steeds druk in
bespreking en juf Teulings loopt zelfs huilend door de gang. Marijn en de andere
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kinderen uit zijn groep snappen er niets van. Tijd om op onderzoek uit te gaan.
Lekker lezen ondanks dyslexie Dit ebook uit de serie PrismaDyslexie bevat het
lettertype Dyslexie. De letters van dit lettertype zijn zodanig aangepast dat
dyslectici minder moeite hebben ze van elkaar te onderscheiden, waardoor er
minder leesfouten gemaakt worden en het lezen gemakkelijker wordt. Speciale
filmeditie van een van de meest geliefde kinderboeken aller tijden In de groep
van juf Ina is vaak gedoe, vooral over voetbal. Gelukkig is zij erg goed in het
bedenken van originele oplossingen. Maar als haar leerling Akkie ernstig ziek
blijkt te zijn, kan ook juf Ina niets meer verzinnen. Heel groep acht leeft mee.
Gelukkig kan Akkie het niet laten om zich ook vanuit het ziekenhuis overal mee
te bemoeien. Of het nou gaat om het kamp, het schoolvoetbaltoernooi, of het
plan om de juf aan een nieuwe man te helpen. Van de oorspronkelijke uitgave
van Achtste-groepers huilen niet werden ruim 100.000 exemplaren verkocht. Het
boek werd bekroond door de Nederlandse Kinderjury. Nu is van het boek een
hoopvolle, ontroerende familiefilm gemaakt met rollen van Eva van der Gucht,
Hanna Obbeek, Johanna ter Steege en Nils Verkooijen. Deze filmeditie bevat
niet alleen fotos uit de film maar ook een nieuw nawoord van Jacques Vriens
over zijn ervaringen met de verfilming van dit bijzondere verhaal. De film Achtstegroepres huilen niet is winnaar van De Gouden Kalf Publieksprijs 2012!
De kleine Nina, haar grote zus Eefie, haar technische broertje Joost én hun
ondeugende oma vormen samen de bende van de Korenwolf. Puberbroer Pepijn
vindt dat hele bende-gedoe knap waardeloos maar meestal doet hij uiteindelijk
(onder protest) toch wel mee. Een dikke bundel boordevol dolle avonturen,
droevige gebeurtenissen en dwaze ideeën! In deze omnibus zijn de titels De
verdwijning van de mislukte barbie, Het geheim van de verliefde hulpkok en De
redding van de zwevende oma gebundeld.
Dit ebook uit de serie PrismaDyslexie bevat het lettertype Dyslexie. De letters
van dit lettertype zijn zodanig aangepast dat dyslectici minder moeite hebben ze
van elkaar te onderscheiden, waardoor er minder leesfouten gemaakt worden en
het lezen gemakkelijker wordt. Futuristisch Chicago. De wereld van de
zestienjarige Tris is opgedeeld in vijf facties: Oprechtheid, Zelfverloochening,
Onverschrokkenheid, Vriendschap en Eruditie. Ieder jaar moeten alle
zestienjarigen kiezen bij welke factie zij de rest van hun leven willen horen. Voor
Beatrice betekent dit dat ze een keus moet maken tussen haar familie en haar
ware identiteit. Haar beslissing verrast iedereen, vooral haarzelf. Deze
spannende youngadult-serie van Veronica Roth wordt verfilmd! Vanaf maart
2014 is Divergent te zien in de bioscoop.
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