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This changing picture novelty book is an imaginative andhands-on way for children to learn about opposites with the help of a wholehost of bright and colourful dinosaurs! Pull each tab and
watch as thecreatures turn from friendly to scary, or plain to colourful and other funopposites. Children will be fascinatedby the transformation of each dinosaur and enjoy deciding which sort
ofdinosaur likes best. The chunky tabs will help children practice their hand-eyecoordination and the fun questions will encourage independent decision making.
-Wipe-clean early learning activity books for children aged three andover-Wide range of activities include tracing, dot-to-dot, word searches,mazes and more-Fun way for kids to develop key
first skills quickly and easily-Pages wipe clean, so that the books can be used over and over again-Come with a wipe-clean pen
Young readers will love to feel the different textures and hear the dinosaur sounds in this interactive, sturdy board book designed for children ages 3 and up. Includes an on/off switch on the
back cover to extend battery life. Touch, feel, and hear the dinosaurs in this interactive, sturdy board book that features appealing photo-real illustrations of dinosaurs, tactile textures, and
exciting sounds. Press the touch-and-feels to hear five exciting sounds, with a button on the last page to play all five sounds again!
Een krekel kan geen geluid uitbrengen. Maar als hij 's avonds een krekelvrouwtje ontmoet, tsjirpt hij het hoogste lied. Prentenboek met gekleurde schilderingen. Bij het openslaan van de
laatste bladzijde laat de krekel ook een (mechanisch) getsjirp horen. Vanaf ca. 3 jaar.
Een modern, waargebeurd sprookje vol drama, liefde & vriendschap - maar dan in het beroemdste kantoor ter wereld! Beck is 25 wanneer ze in 2012 per ongeluk in het Witte Huis belandt. Ze
is net in Washington DC komen wonen en probeert zo goed en zo kwaad als het gaat rond te komen. Tot ze op een dag online een vacature vindt die - funny story - een vacature blijkt voor
stenograaf in het Witte Huis. Van de een op de andere dag maakt ze onderdeel uit van het eliteteam dat de president overal volgt, met een vast plekje in Air Force One. Het Witte Huis omvat
een compleet nieuwe wereld vol glamour, drama, intriges en protocollen, maar het blijkt ook gewoon een kantoor, met leuke en minder leuke collega’s. Beck beschrijft hoe ze de hele
entourage leert kennen van Barack Obama, vriendschappen sluit en ook nog eens verliefd wordt op de rechterhand van de president die, net als zij, al bezet is. Wanneer kun je beginnen? is
het waargebeurde verhaal van een jonge vrouw die onwaarschijnlijke vriendschappen sluit, haar hart verpandt, haar stem ontdekt en leert wat er echt toe doet tijdens haar eerste échte baan.
In het Witte Huis. OMG.
From the ferocious T. Rex to the spiky Stegosaurus, Smart Kids Dinosaurs is an amazing introduction into the world of dinosaurs.Ideal for early primary schoolers, this reference book features
photographs of dinosaur models as well as incredible facts for kids to help with school projects and amaze their friends with.With over 30 stickers just for fun, this paperback book is a musthave for kids who love dinosaurs.
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.
• Ideal for children aged 3 and up. • Part of a series of unique photographic pop-up books that really bring the subjects to life. • Lively text and fascinating facts help children to learn about
dinosaurs.
Een kleine, eigenzinnige prinses leert haar potje te zien als een onafscheidelijke vriend. Kleurrijk, hardkartonnen prentenboek met karikaturale, dynamische waterverftekeningen. Vanaf ca. 3
jaar.
Mannetje Tak wordt opgepakt door een spelende hond. Hij ontsnapt en wil terug naar Vrouwtje Tak en zijn gezin. Maar dat valt niet mee. Inmiddels is het bijna Kerstmis! Kan de Kerstman
misschien helpen? Prentenboek met vrolijk gekleurde illustraties en tekst op rijm. Vanaf ca. 4 jaar.
Learning about shapes is roarsome fun with this Alphaprints book of Dinoshapes. From triangles to circles, rectangles to squares, each dinosaur on its illustrated, prehistoric background
introduces a new shape for babies and toddlers to learn. Unique and appealing Alphaprints illustration style, taking fingerprint pictures and adding photographs of everyday things for children
to spot. With tactile, raised embossing on each fingerprint to explore, and a fun, shaped dinosaur bite die-cut across all pages in the bottom right-hand corner.
De jonge hond Dribbel mag voor het eerst met zijn vader en moeder mee naar het strand, waar hij van alles beleeft. Kleurig vierkant prentenboek met beweegbare delen. Vanaf ca. 2 jaar.
• Ideal for aged 3 and up. • Popular-themed activity books packed with picture puzzles, mazes, word games and more. • Each book contains more than 150 stickers to find and place.
`Ik heet August, en ik ga niet beschrijven hoe ik eruitzie. Wat je ook denkt, ik weet bijna zeker dat het erger is. Auggie Pullman is geboren met een gezichtsafwijking, en ook na veel operaties
ziet hij er nog heel ongewoon uit. Hij doet zijn best niet op te vallen, maar mensen schrikken als ze hem zien, en ze staren of kijken weg. Als hij tien is gaat hij voor het eerst naar een gewone
school. Auggie is bang dat hij niet geaccepteerd zal worden, en hij krijgt gelijk. Zijn klasgenoten negeren hem en sommigen beginnen hem te pesten. Maar er is één meisje dat zich niet door
Auggies uiterlijk laat afschrikken... Wonder is het eerste boek van R.J. Palacio en het is meteen een enorm succes. In Amerika was Wonder hét boek van het jaar en begonnen lezers
campagnes tegen pesten. Het boek verschijnt in meer dan vijfentwintig landen. `Wonder heeft de kracht om het hart te raken en gedachten te veranderen. The Guardian `Een prachtig en
grappig verhaal dat je soms ook tot tranen roert. The Wall Street Journal `Een zeldzaam pareltje, prachtig geschreven en met personages die zich nestelen in je geheugen en in je hart.
Amazon.com
Via colorful illustrations, introduces the names and basic characteristics of different dinosaurs.
Introduce your toddler to their first 100 dinosaurs and other prehistoric words in this bright, colorful book.
There are big dinosaurs, little dinosaurs, spiky ones and scaly ones, and all kinds of funny prehistoric beasts to discover in this counting book.Every page is packed with creatures to look for,
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find, and count, along with fun, odd-one-out pictures to spot, too.Organised into seven themed collections, the sturdy picture tabs make it easy for young dino fans to turn to their favourite
page.
Noisy DinosaursTiger Tales
Onder een villa in Miami ligt voor 25 miljoen aan narco-goud. Allerlei criminelen jagen erop, waaronder Hans-Peter Schneider, een genadeloos monster dat de ziekste fantasieën van de
allerrijksten uit laat komen. Om bij het goud te komen moet hij alleen nog wel afrekenen met de van oorsprong Colombiaanse Cari Mora, die op het huis past. Wanneer Hans-Peter haar ziet,
denkt hij niet alleen het goud maar ook een mooi, weerloos speeltje te hebben gevonden. Maar daarmee onderschat hij Cari Mora op dodelijke wijze.
-For children aged 2 and up. -Over 50 self-adhesive stickers. -Includes facts and information about every sticker.
An A to Z of dinosaurs for any young enthusiast who is fascinated by these huge creatures, and the idea they used to rule Earth. Each page focuses on a different dinosaur, from Allosaurus to
Zephyrosaurus. There are large photographs of lifelike models, simple facts, infographics showing their size, and pronunciation guides. The text is aimed at young readers and the facts are
easy to digest. All this adds up to a perfect first dinosaur book for preschool children.
Dribbel gaat op de boerderij op zoek naar baby-dieren. Vierkant prentenboek met eenvoudige, felgekleurde tekeningen en uitklapbare delen. Vanaf ca. 2 jaar.
Teaches young children the names and basic characteristics of different dinosaurs. On board pages.
Bot, Botje en hun hond zijn skeletten. Zij gaan 's nachts op pad om iemand aan het schrikken te maken. Prentenboek in donkere tinten. Vanaf ca. 5 jaar.
Information-packed board books with soft-to-touch, padded coversBright, bold backgrounds and full colour photography join to make a vibrant, visual combination which immediately captures
children'sattention and interestFascinating first facts are presented in fun, quirky rhymes which children will love to listen to or readSuitable for babies and toddles who will be captivated by the pictures, up to
independent first readers
Ideal for babies and toddlers. Small chunky board books that little fingers love to grip. IncludesBaby Animals,First Words, andColors.
Rhyming text introduces different kinds of dinosaurs, including Allosaurus, Velociraptor, and Iguanodon.
There are big, small, short, and tall dinosaurs stampeding across the pages of this colourful and humorous first opposites book. On the turn of every page, there are raised shapes to touch, feel, and explore,
and that neatly tuck into the shaped spaces on the opposite page. Offering a tactile and visual experience that your child will want to repeat time and time again.
Introduces the world of dinosaurs, including meat-eaters, vegetarians, very big dinosaurs, and dinosaur defenses.
- Packed with incredible facts and amazing trivia to fascinate children aged five and over- Over 30 photographic stickers in each book- Ideal resource for homework and school projects
An annotated list of books arranged alphabetically by subject
Ideal for ages 3 and up. Popular-themed activity books packed with picture puzzles, mazes, word games and more. Each book contains more than 50 stickers to find and place.

Alle zeven e-boeken uit de, met meerdere prijzen bekroonde Harry Potter-reeks, die meerdere bestsellers bevat, beschikbaar als een download met prachtige kaftontwerpen van Olly Moss.
Geniet van de verhalen die de verbeelding van miljoenen wereldwijd prikkelde.
- Pages packed with dinosaur pictures and facts- Rhyming text ideal for parents and children to read together- Perfect for all preschool children
Vier kinderen gaan met hun vader op berejacht. Ze trotseren moedig de natuur, maar dan staan ze opeens tegenover een echte beer! Prentenboek met paginagrote aquarellen, afwisselend in
zacht gekleurde en in grijze tinten. Voorlezen vanaf ca. 3 jaar.
Introduces young children to animals, dinosaurs, and common objects.
Vierkant prentenboekje, met plaatjes die bewogen kunnen worden, over een jong hondje dat zich verstopt heeft wanneer hij moet eten. Vanaf ca. 2 jaar.
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