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Lesson Guide For Howliday Inn
Amelia Bedelia moet samen met haar neef Potamus een theekransje verzorgen.
Ze vatten echter alles verkeerd op en zo gebeuren er die dag de vreemdste
dingen.
Geestig verhaaltje over de rivaliteit tussen een club vriendjes en een club
vriendinnetjes die elkaars hut bezet houden.
Een hulpvarkenshoeder gaat op zoek naar het geheim van zijn afkomst, maar na
veel omzwervingen, met en zonder metgezellen, ontdekt hij in plaats van zijn
ouders zichzelf.
Presents librarians and teachers with information on more than 1,200 fiction
series for children in kindergarten through sixth grade, providing annotations, a
listing of titles, important characters, genre, author biography, grade level, and
major themes.
Highlights baby books, preschool and picture books, poetry and anthologies,
early readers, fiction, special needs, award winners, and titles appropriate for
toddlers. A section on how to use the internet to look for children's books is also
included.
Nieuwe editie van een weergaloze roman en een wereldwijde bestseller! Door de ruit
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van een operatiekamer kijkt Timoteo machteloos toe hoe een collega-chirurg het leven
van zijn dochter probeert te redden. In de nachtelijke stilte die hem omringt, richt
Timoteo zich tot zijn dochter en tot zichzelf. ¿Ga niet weg. Ik wil je iets vertellen.¿ Hij
biecht een pijnlijk geheim op dat hij verdwenen waande in de tijd, maar dat nu in alle
hevigheid terugkeert: de buitenechtelijke verhouding die zijn steriele en uitgestippelde
bestaan omvergooide en hem veranderen van een gerespecteerde chirurg in een
gewelddadige man. 'Een boek dat je in één adem uitleest, dat je bijblijft en je een
andere kijk op het leven geeft.' - Martha Baalbergen, boekhandel Van der Meer, in
Boekblad
Michaela DePrince werd in 1995 geboren in het door een bloedige burgeroorlog
geteisterde Sierra Leone. Als haar vader door rebellen wordt vermoord en haar moeder
aan ondervoeding sterft, wordt Michaela in een weeshuis geplaatst. Daar noemen ze
haar duivelskind door de witte vlekken op haar huid. Ze wordt verwaarloosd en
mishandeld, totdat een Amerikaans echtpaar haar op vierjarige leeftijd adopteert.
Michaela blijkt maar één wens te hebben: ballerina worden. Haar adoptieouders
stimuleren haar liefde voor ballet en laten haar les nemen. Michaela blijkt een
natuurtalent en vecht zich in de harde en door vooroordelen gekenmerkte wereld van
ballet een weg naar de top. Ze noemden me duivelskind vertelt op indrukwekkende
wijze hoe Michaela DePrince uitgroeit van oorlogswees tot beroemd ballerina. 'Een van
de meest inspirerende boeken die ik las dit jaar.' Twan Huys 'Een bitterzoet verhaal,
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waar mijn hart van opleeft en tegelijkertijd van breekt.' Daphne Deckers 'Wat een
getalenteerde, gedreven en prachtige jonge vrouw. En wat een schitterend verhaal. Net
een sprookje. Ongelooflijk!' Magali Messac, ballerina en Michaela's grote voorbeeld
Discusses ways to use literature to teach reading for elementary students
Het vierde deel in de grappige en steamy Off Campus-serie van Elle Kennedy. Alle
delen zijn los van elkaar te lezen. Sabrina James heeft haar plannen op een rijtje: met
goede cijfers afstuderen, toegelaten worden op een topuniversiteit voor een master
rechten, en dan werken bij een prestigieus advocatenkantoor. Om aan haar vreselijke
thuissituatie te ontkomen zal ze alles op alles moeten zetten, en daardoor heeft ze
geen tijd voor een relatie. Op een avond uit ontmoet ze de knappe ijshockeyer John
Tucker, die haar gelijk helemaal ziet zitten. Sabrina zwicht voor zijn charmes en besluit
hem één kans te geven. Een beslissing die haar hele leven voor altijd zal veranderen...
Het doel is het vierde deel in de Off Campus-serie van Elle Kennedy, die zich afspeelt
op de fictieve Briar University. Alle delen zijn los van elkaar te lezen. Het eerste deel,
De deal, werd in Nederland en België al meer dan 25.000 keer gelezen en geluisterd.
Ook schreef Elle Kennedy een serie van vier boeken die zich in dezelfde omgeving
afspeelt, getiteld Briar U.
Michigan, 1880. De houthakkersbazen zijn blind voor het morele verval dat steeds
verder oprukt in de stadjes. Bordelen en saloons groeien als paddenstoelen uit de
grond. Lily Youngdompelt zich volledig onder in deze gewelddadige en meedogenloze
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omgeving op zoek naar haar 16-jarige zusje, dat is weggelopen. Maar met haar
onbehoedzame gedrag brengt ze niet alleen zichzelf in gevaar, maar ook de weinige
betrouwbare mannen die het stadje rijk is, zo ook de baas van het kamp: Connel
McCormack.
Anton probeert indruk te maken op twee meisjes in de zandbak, maar dat lukt niet erg. Pas als
hij valt en huilt, mag hij meespelen. Groot vierkant prentenboek met expressieve tekeningen in
sobere kleuren. Vanaf ca. 4 jaar.
Een 9-jarige jongen vertelt over zijn vriendje Jamie, die is gestorven nadat hij door een bij is
gestoken. Maar gelukkig begrijpen de mensen om hem heen hoe hij zich voelt.
Een dagboekbladzijde en haar herinneringen aan haar overleden klasgenote Zoë spelen een
belangrijke rol in het leven van Martha. Vanaf ca. 11 jaar.
Desperately wanting a dog, Pinky is upset when his sister picks a cat for the family pet, but
when the cat takes a special liking to Pinky, his stubborn feelings towards the furry feline
change. Teacher's Guide available. Reprint.
Nadat haar voormalige beste vriendin verdrinkt, is Suzy Swanson ervan overtuigd dat dit komt
dooreen zeldzame kwallenbeet. Dingen gebeuren immers heus niet zomaar. Teruggetrokken
in haar eigen stille wereld, ontwikkelt ze een plan om haar theorie te bewijzen, zelfs als het
betekent dat niemand haar gelooft en ze de wereld over moet reizen in haar eentje. Winnaar
van de Gouden Lijst 2017 'Suzy en de kwallen is helder en vloeiend geschreven, erg
toegankelijk, maar toch ook vol met mogelijkheden voor discussie. Een ongewoon fijne eerste
roman. Booklist Magazine 'Een boek dat je raakt.’ NRC
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Haven Point Een kerst om nooit te vergeten... Deel 3 Vrolijk kerstfeest? Niet als
het aan rancher Cole Barrett ligt. Nadat zijn ex-vrouw is verongelukt en hij alleen
voor zijn twee kindjes zorgt, heeft hij wel wat anders aan zijn hoofd dan pakjes
onder de boom. En hij zit al helemaal niet te wachten op dokter Devin Shaw, de
veel te vrolijke - en mooie! - wervelwind die duidelijk van plan is zijn leven
overhoop te halen. Alhoewel, misschien zou ze ervoor kunnen zorgen dat in elk
geval zijn kinderen een fijne kerst hebben... Huisarts Devin heeft lang onderzoek
gedaan naar de geneeskrachtige werking van de minerale bronnen van Lake
Haven. Helaas bevinden die zich op het terrein van de Barretts, waardoor ze zich
genoodzaakt voelt een deal te maken met de norse maar o zo aantrekkelijke
eigenaar, Cole. Hij geeft haar toegang tot de bronnen, als zij zijn kinderen een
vrolijke kerst bezorgt. Maar maakt kussen met Cole ook deel uit van de deal?
Places grammar theory in context with practical instruction strategies, explains
why students often don't understand or apply grammar correctly, and
demonstrates how to create a workshop environment that supports grammar and
mechanics concepts.
Veronica is dan wel het grootste meisje van de klas, maar dat betekent nog niet
dat zij ook de sterkste van allemaal is.
'Vandaag proberen we over de zee te schreeuwen,' zegt vader. 'Rennen, Anna!'
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Hand in hand rennen ze naar de zee. Het stormt en de golven zijn zo hoog als
een kerktoren. 'Aan de overkant ligt Engeland,' zegt vader. 'Wie is de koning van
Engeland?' 'Koning George.' 'Goed zo. Roep jij nu maar eens naar de koning van
Engeland en vraag wat hij bij zijn ontbijt wil vanmorgen. Vooruit maar.' Anna was
tijdens de oorlog ondergedoken en gescheiden van haar ouders. Nu woont ze
weer bij hen, maar ze moeten aan elkaar wennen. En het is moeilijk om niet
meer bang te zijn. Als je zo lang nauwelijks hebt gepraat, kun je niet meer
schreeuwen... Anna durft bijna niemand te vertrouwen. Ook mevrouw Neumann
niet. Tot ze het verhaal hoort over haar verdwenen dochtertje. Dan neemt Anna
een besluit: Fannie moet gevonden worden! Ida Vos kreeg bekendheid als
jeugdboekenschrijfster met Wie niet weg is wordt gezien, waarin ze vertelt over
de tijd dat ze zelf was ondergedoken. Ook Anna is er nog is gebaseerd op de
werkelijkheid. De gebeurtenissen die worden beschreven heeft Ida zelf
meegemaakt of van andere mensen gehoord.
Drie vrouwen met brandwonden delen een ziekenhuiskamer die onder
voortdurende politiebewaking staat. Ze voelen zich bedreigd en schakelen hun
bewaker uit. Er rest hen niets anders dan te vluchten.
Eendje Kiki heeft een enorme hekel aan regen, totdat ze van opa een paraplu en laarsjes
krijgt. Prentenboek met sfeervolle tekeningen in zachte kleuren. Vanaf ca. 3 jaar.
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Ollie wil ook! Ollie laat in dit boekje nog eens zien dat hij een eigen wil heeft. Ollie wil namelijk
ook laarsjes hebben. Hij stampt net zo lang achter Gonnie en Gijsje aan tot hij zijn zin krijgt.
Maar als hij ze dan eenmaal heeft... Gonnie en haar ganzenvriendjes Gijsje, Ollie, Eddie, Bo,
Teun, Jasper en Jip beleven nog veel meer avonturen op de boerderij! De grappige verhaaltjes
van Gonnie en vriendjes staan heel dicht bij de beleving van elke peuter. Hoe zou het
bijvoorbeeld zijn om je laarsjes te delen? Of als je je vriendje niet meer kunt vinden met
verstoppertje spelen? En wat doe je met vriendjes met een eigen willetje? Ook voor ouders
valt er veel te lachen met deze verhalen. Alle verhalen zijn voorgelezen door Georgina
Verbaan. Op www.gonnieenvriendjes.nl vind je extra spelletjes en informatie.
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