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Scaredy Cat Splat Activities
Elmer is verdrietig als hij ontdekt dat de regenboog zijn
kleuren heeft verloren. Hij wil graag helpen, maar wat zal er
met hem gebeuren als hij de regenboog zijn eigen kleuren
geeft? Zal Elmer ze voor altijd verliezen?
Geestig verhaaltje over de rivaliteit tussen een club vriendjes
en een club vriendinnetjes die elkaars hut bezet houden.
Prentenboek met kleurrige illustraties over de belevenissen
van Lotje en Kleintje op een vliegende tapijt.
A duck with no quack? Who has ever heard of that? Certainly
not Splat—and he decides to investigate. Beginning readers
will love the zany wordplay in this Splat book!
In dit boek staan geen plaatjes. Maar is het saai? Zeker niet!
Voorlezen vanaf ca. 4 jaar.
Gonnie en Gijsje Gonnie en Gijsje zijn vriendjes. Dikke
vriendjes. Overal waar Gonnie gaat, gaat Gijsje. Of toch niet?
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.
Door een lumineus idee van Swimmy, een klein zwart visje,
gaan hij en al zijn rode broertjes en zusjes als één grote vis
zwemmen, zodat vijanden hen niet meer durven aanvallen.
Prentenboek met grote, kleurrijke platen. Vanaf ca. 5 jaar.
Als mamma moe is, vraagt ze de overige familieleden op
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Baby te passen, maar als deze begint te huilen kan alleen
Kleine Broer hem weer stil krijgen. Prentenboek met grote
aquarellen. Vanaf ca. 3 jaar.
Whether used for thematic story times, program and
curriculum planning, readers' advisory, or collection
development, this updated edition of the well-known
companion makes finding the right picture books for your
library a breeze. • Offers easy subject access to children's
picture books • Features a user-friendly organization •
Provides in-depth indexing and full bibliographic detail
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.
Scarlett March leeft om te jagen op de Fenris: de weerwolven
die haar hebben verwond bij een aanval op haar zus Rosie.
Gewapend met een vlijmscherp hakmes en een bloedrode
mantel is Scarlett een expert in het lokken en doden van
weerwolven. Ze is vastberaden andere jonge meisjes te
beschermen tegen een angstaanjagende dood, en ze zal niet
rusten voordat elke wolf gedood is. Rosie March voelt dat de
ooit zo hechte band met haar zus langzaam verandert. Ze zet
de klopjacht met haar zus voort, maar eigenlijk droomt ze van
een leven zonder weerwolven. Ze voelt steeds meer voor de
enige vriend van Scarlett: Silas, de jongen uit het bos, die
dodelijk is met zijn bijl. Maar verraad ze door de liefde voor
Silas haar zus en haar idealen niet? Bloedzusters is een
donker sprookje met bloedstollende avonturen, moorddadige
zussen en een spetterende romance. Jackson Pearce
studeerde Engels en filosofie aan de University of Georgia.
Ze heeft altijd al geschreven, maar heeft daarnaast ook
andere baantjes gehad. Ze schreef overlijdens- advertenties,
was serveerster in een biker bar en verdiende bij als
receptioniste. Ooit heeft ze auditie gedaan voor het circus,
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maar helaas zonder succes. Ze woont in Atlanta met een
prettig gestoorde hond en een licht loensende kat.
Er is enorme herrie in de jungle. Alle dieren slaan massaal op
hol van het vreemde gebrul. Alleen Elmer is dapper genoeg
om op onderzoek uit te gaan. Natuurlijk eindigt het avontuur
met een lach. • Herkenbare thema’s zoals familiebanden en
bang zijn • Vriendelijk avonturen voor peuters en kleuters •
Elmer, de kleurtjesolifant is al 25 jaar een internationaal
succes
Dribbel gaat op de boerderij op zoek naar baby-dieren.
Vierkant prentenboek met eenvoudige, felgekleurde
tekeningen en uitklapbare delen. Vanaf ca. 2 jaar.
Join Splat the Cat in New York Times bestselling author-artist
Rob Scotton’s Splat the Cat: The Big Helper. When Splat’s
parents give him a list of chores to do, Splat worries that they
will take forever! But when Splat puts his mind to it, helping
out becomes more fun than a pirate adventure. Full of
imaginative surprises and classic Splat humor, this 8x8
storybook is perfect for fans of the Splat the Cat picture book
series.
Na Mijn zus woont op de schoorsteenmantel en Onder de
ketchupwolken, dat in 2015 de Gouden Lijst won, is er nu
Annabel Pitchers derde YA-roman. Perfect voor fans die ook
genoten van Gayle Forman, Ava Dellaira en Meg Rosoff.
Zwijgen is goudvis is het meeslepende en hartverscheurende
verhaal over een meisje dat niets liever wil dan haar plek in
de wereld vinden. Wanneer ze een blog van haar vader
onder ogen krijgt, staat haar wereld op z'n kop. Dat iedereen
liegt en de wereld voor de gek houdt, is erg. Maar nog erger
is de waarheid. Alle 617 woorden in de blog raken haar recht
in het hart. En ze zijn stuk voor stuk waar...
In Cesar, de leider van het roedel gaat Cesar Millan verder in
op de vaardigheden en inzichten die elke hondenbezitter
nodig heeft om een echte ¿pack leader¿ te worden. Cesar
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geeft aan hoe belangrijk het is om kalme en zelfbewuste
energie uit te stralen, dat vormt de basis van zijn methode. Hij
laat zien hoe je die energie optimaal inzet en hoe dat niet
alleen bij honden maar ook bij mensen werkt. In dit boek
beantwoordt Cesar talloze vragen uit zijn praktijk en geeft een
schat aan praktische tips. Met succesverhalen van Cesars
cliënten, kijkers en fans, waaronder de familie Grogan, die
bekend werd door het boek en de film Marley & Me.
www.cesarsway.com www.youtube.com/user/cesarmillan

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.
Groene eieren met ham, kun je die eten? Sam vindt
van wel, maar maak dat maar eens een ander wijs!
Tekst op rijm.
Als een klein meisje (ik-figuur) het dure parelsnoer
van haar moeder breekt, jokt ze daarover. Zo roept
ze jokspookjes op. Hoe kan ze de spookjes weer
laten verdwijnen? Prentenboek met naïeve
tekeningen in kleur. Vanaf ca. 4 jaar.
In een heksenhuis gaat nieuwsgierige Lotje op zoek
naar iemand die haar kapotte bezemsteel kan
repareren.Vertelplaten met illustraties en tekst van
het gelijknamige prentenboek, geschikt voor de
kamishibai. Vanaf 4 jaar.
Volg vlogvriendinnen Lucy, Amy, Hermelien en
Jessie in deze gloednieuwe serie van Emma Moss.
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Volg vlogvriendinnen Lucy, Amy, Hermelien en
Jessie in deze gloednieuwe 4-delige serie van
Emma Moss. Lucy Lotje - Ramp online is het eerste
deel. Met handige tips achter in het boek om zelf te
leren vloggen! Het is al erg genoeg als je naar een
ander land verhuist en naar een nieuwe school
moet, laat staan als je je zelf op de eerste schooldag
voor gek zet. Dat is precies wat Lucy overkomt. Niet
alleen maakt ze haar entree in de klas met een natte
broek (ze struikelt over een emmer water), maar
begint ze ook te stotteren. Tot overmaat van ramp
filmt een klasgenoot het hele incident en zet het
stotterfilmpje op YouTube. Als wraak begint Lucy
een vlogkanaal. Tot haar verbazing wordt haar vlog
binnen de kortste keren razend populair... Een
grappig en inspirerend verhaal over vier vriendinnen
en de wereld van het vloggen.
Wanneer zes jonge poesjes voor het eerst met hun
moeder naar buiten gaan, raakt het verlegen poesje
achterop. Ze ontmoet veel andere dieren en beleeft
een heerlijke dag. Prentvertelling met
zachtgekleurde illustraties. Vanaf ca. 4 jaar.
Een hondje helpt zijn moeder met de
voorbereidingen voor het kerstfeest en pakt op
kerstochtend zijn cadeautjes uit. Beweegbaar
prentenboekje met vrolijk gekleurde illustraties.
Vanaf ca. 2 jaar.
Een kikkervisje en een karper zijn dikke vrienden.
Het kikkervisje wordt een kikker en gaat aan land.
Page 5/10

Download Ebook Scaredy Cat Splat Activities
Dat wil de karper ook, maar of dat zo'n goed idee is?
Prentenboek met grote, kleurrijke illustraties. Vanaf
ca. 4 jaar.
This supplement updates the ninth edition of the
classic reference with information on children's
picture books published in 2014 and 2015. It is an
essential guide for collection development and
readers' advisory as well as an invaluable resource
for program planning. • Offers quick access to
subjects of interest to young children • Provides
easy-to-understand subject headings that can be
used by patrons as well as professionals • Helps in
preparing reading lists and organizing storytime
themes • Covers a broad range of subjects to meet
the needs of librarians, teachers, parents, and
homeschoolers • Features user-friendly organization
• Includes in-depth indexing and full bibliographical
details
Alex woont in Oost-Berlijn. De Koude Oorlog is op
haar hoogtepunt en Alex en z'n familie mogen de
stad niet verlaten. Maar Alex is geen modelburger.
En de Stasi houdt hem nauwlettend in de gaten.Alex
krijgt te horen dat hij niet langer onderwijs mag
volgen. Zijn vakantiebaantje wordt op mysterieuze
wijze opgezegd, en bepaalde vrienden beginnen
hem te ontwijken. Zijn ouders realiseren zich dat
vluchten uit Oost-Duitsland misschien wel de enige
mogelijkheid is. Maar de Muur passeren is bijna
onmogelijk. En zelfs als het Alex en zijn familie lukt
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om te ontsnappen, is het dan mogelijk om uit de
greep van de Stasi te blijven? Eén verkeerde actie,
en het leven van Alex en zijn familie staat op het
spel.
Een olifantje denkt dat hij er heel raar uitziet omdat
zijn vel zo ruim om hem heen zit. Prentenboekje met
fleurige illustraties. Vanaf ca. 3,5 jaar.
Een uit blauw papier gescheurde kleurenvlek heeft
veel vriendjes, maar zijn allerbeste vriend is Geeltje
en samen zijn zij groen. Prentenboek met zeer
basale illustraties van stukjes gekleurd papier, die
het mengen van kleuren aanschouwelijk maakt.
Vanaf ca. 4 jaar.
'Een verhaal vol echte magie, wonderlijke reizen,
liefdesverdriet en hoop. Dit is een schitterend boek.'Ally Condie, New York Times-bestsellerauteur. Ik zie
je in de kosmos is een ontroerend en onvergetelijk
verhaal over optimisme en menselijke relaties en
iedereen zal Alex met zijn nieuwsgierigheid,
intelligentie en humor vanaf de eerste bladzijde in
zijn hart sluiten. Voor de lezers van Het wonderlijke
voorval van de hond in de nacht en De werken van
T.S. Spivet Wat zou jij doen als je alleen met je
moeder woonde, die soms haar 'stille dagen' heeft,
en je een iPod de ruimte in wilt sturen om aan
buitenaardse wezens uit te leggen hoe we hier op
aarde leven? De 11-jarige Alex Petroski woont in
Rockview, Colorado, samen met zijn moeder en zijn
hond, die hij heeft vernoemd naar zijn grote held, de
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astronoom Carl Sagan. Alex zorgt voor zijn moeder,
die soms dagenlang in bed ligt en niet
aanspreekbaar is. Zijn droom is om zijn
goudgeverfde iPod de ruimte in te sturen, net zoals
Sagan in de jaren zeventig met een gouden plaat
heeft gedaan. Hij spreekt al zijn belevenissen in op
zijn iPod, gericht aan intelligente buitenaardse
wezens die deze misschien op een dag in de ruimte
zullen vinden. Om zijn droom te verwezenlijken gaat
Alex samen met zijn hond Carl Sagan naar een
festival voor amateurastronomen, waar hij de iPod
met zijn zelfgebouwde raket wil lanceren. Helaas
mislukt deze poging en hij raakt samen met zijn
hond verzeild in een roadtrip door Amerika. Hij
ontmoet onderweg allerlei bijzondere mensen, die
hem naar nieuwe plekken meenemen. Hierdoor
komt hij de waarheid achter zijn vader op het spoor,
die acht jaar daarvoor is overleden.
'Zusje vermist' van Sophie McKenzie is het
spannende vervolg op het bloedstollende 'Vermist'.
Op een zonnige dag gaat Lauren met haar achtjarige
zusje Madison naar het strand. Daar verdwijnt
Madison. Lauren raakt totaal in paniek. Hoe moet ze
dit haar ouders vertellen? Moet ze de politie toch
inlichten? En waarom overkomt het juist Lauren, die
ooit op dezelfde plek werd ontvoerd? ‘Het
aangrijpende vervolg op het meervoudig bekroonde
Vermist’ – TBK Magazine'
Duif droomt ervan de bus te besturen. Als de
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chauffeur even weg is, denkt hij zijn kans te kunnen
grijpen. Prentenboek met krachtige, eenvoudige
illustraties in krijt en pastelkleuren. Vanaf ca. 4 jaar.
Splat the Cat: Doodle & DrawA Coloring & Activity
BookHarperFestival
Join Splat the Cat in New York Times bestselling author-artist
Rob Scotton's hilarious springtime adventure! Splat and
Seymour plant a seed and watch it grow in this edition of the
Splat the Cat picture book series. Fans of Splat will delight as
they learn all about gardening. Complete with a sheet of fun
stickers.
Een eenzaam vuurvliegje ondervindt veel vijandigheid op zijn
zoektocht naar zijn soortgenootjes. Hardkartonnen
prentenboek met grote felgekleurde illustraties in
collagetechniek. Vanaf ca. 3 jaar.
Attention, Splat fans! Now for the first time comes an all-new
Splat adventure—where you create the pictures! With sixtyfour pages of fun-filled activities, this hilarious Splat doodle
and draw book is sure to bring out your creative side!
Meneertje Blij is altijd vrolijk. Maar dan ontmoet hij iemand die
altijd diep ongelukkig is. Lukt het Meneertje Blij om die
zielenpiet aan het lachen te krijgen? Meneertje Blij is het
derde deeltje van de Mevrouwtjes / Meneertjes-serie. Spaar
ze allemaal!
Holly Jefferson heeft heus wel door dat iedereen om haar
heen opgelucht ademhaalt als ze eens glimlacht, en dat
begrijpt ze ook wel. Het is nu twee jaar geleden sinds het lot
haar een keiharde dreun toediende. Voor de buitenwereld lijkt
het alsof ze de draad heeft opgepakt - ze werkt weer in haar
taartenwinkel, bezoekt vrienden... maar zij zelf weet dat ze er
nog lang niet is. Dan ontmoet ze Ciaran Argyll. Hij is knap,
leidt een leven vol privileges en staat naar haar gevoel
kilometers van haar af. Gaandeweg blijkt echter dat hij
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helemaal niet zo oppervlakkig is, dat hij eigenlijk heel leuk is en dat hij haar wel ziet zitten! Maar ze durft de stap naar
meer niet te zetten. Is ze nou gewoon verstandig... of laat ze
een nieuwe kans op vriendschap en misschien zelfs liefde
door haar vingers glippen?
Mickey Bolitar doet zijn best om het hoofd boven water te
houden op zijn nieuwe school, maar dat wordt bemoeilijkt
door iets afschuwelijks: een van zijn klasgenoten, Rachel,
wordt zomaar neergeschoten, en Mickey en zijn vrienden
blijken opeens midden in een samenzwering te zitten. Mickey
moet slim en koelbloedig handelen om uit te zoeken wie
Rachel heeft vermoord, en om zichzelf en zijn vrienden te
beschermen. Hij weet alleen niet tegen wie of wat... ‘Een fijn,
mysterieus boek.’ Sevendays ‘Perfecte ya-thriller. Ik kan niet
wachten op Mickey Bolitars volgende avontuur.’ Rick
Riordan
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