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Thissweet and simple read-aloud tells the story of five restless sheep who can t get to sleep until a helpful collie comes to their rescue. The sturdy board book is just right for little hands."
Liefde, passie en romantiek voor alle fans van Nora Roberts Vier vriendinnen runnen samen een bedrijfje als weddingplanners, maar ze hebben nauwelijks tijd om de liefde in hun eigen leven
toe te laten. Laurel, de bruidstaartenbakker van Vows, is een vrouw die hard heeft moeten vechten om te komen waar ze is. Ze heeft geen bescherming nodig, en al helemaal niet van de
broer van haar vriendin en collega Parker. Passie en hartstocht wil ze, maar hoe moet ze hem dat duidelijk maken?
Een Keniaans meisje gaat naar haar vriendin met als geschenk zeven vruchten; die worden ongemerkt gestolen door zeven dieren. Prentenboek met tekeningen in warme kleuren en weinig
tekst. Vanaf ca. 5 jaar.
Research proves that the preschool child learns best through playful exploration of the environment. This book shows how the learning environment can facilitate teaching by providing a
curriculum that addresses children's interests and needs as well as the teacher's task of choosing appropriate activities for children's development. It describes ten learning centers that allow
children to choose and direct their own play, and how teachers can arrange the physical environment of a preschool classroom so they can observe and support children in these activities.
This new edition continues its use of children's picture books in every chapter to introduce projects, and to integrate new activities based on the books themselves. There are 60 children's
computer programs and applicable software also discussed, as well as other helpful tools designed to assist the preschool teaching staff.
Snuffy the dog locates Mrs. Pockleton's lost child.
Groene eieren met ham, kun je die eten? Sam vindt van wel, maar maak dat maar eens een ander wijs! Tekst op rijm.
In this newly revised and expanded 2nd edition of Picture-Perfect Science Lessons, classroom veterans Karen Ansberry and Emily Morgan, who also coach teachers through nationwide
workshops, offer time-crunched elementary educators comprehensive background notes to each chapter, new reading strategies, and show how to combine science and reading in a natural
way with classroom-tested lessons in physical science, life science, and Earth and space science.
Op de avond dat Max voor straf zonder eten naar bed wordt gestuurd, beleeft hij op zijn eigen kamer de wildste avonturen. Prentenboek vol griezels. Vanaf ca. 4 jaar.

With more than 15 years of extensive observations and experiences in real classrooms, the authors bring keen insight to this activity-based book. They advocate basing student
learning on the appropriate developmental level. This philosophy is supported with more than 250 ready-to-use word study, spelling, vocabulary, and phonics activities presented
in developmental sequence, from the Emergent through the Derivational Relation stage. For educators and school administrators.
Prentenboek met zwart-witte tekeningen, waarin een meisje vertelt hoe het is om een doof zusje te hebben: uit de alledaagse gebeurtenissen wordt duidelijk wat het betekent om
niet te kunnen horen, wat haar zusje wel en niet kan, hoe zij luistert, begrijpt en voelt.
What will happen when the sheep go trick-or-treating?Fans of this adventuresome flock of sheep will not want to miss this Halloween treatin a great board book format!"
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.
De huiskabouter Tomte begrijpt best dat een vos erg hongerig kan zijn, maar hij wil niet dat de kippen van de boerderij daar de dupe van zijn. Prentenboek met sfeervolle
illustraties. Vanaf ca. 4 jaar.
Samen met haar vader gaat Nijntje naar de dierentuin. Daar ziet zij veel verschillende dieren. Prentenboekje met eenvoudige tekeningen in heldere kleuren en tekst op rijm.
Vanaf ca. 2 jaar.
De dieren van de boerderij maken een tochtje met een vrachtwagen. Prentenboekje met kleurrijke tekeningen. Vanaf ca. 3 jaar.
At the end of the day, tired sheep return to their shed but none can sleep until the collie arrives, giving a hug, a drink of water, and more until all have begun to snore.
In "Sheep in a Jeep," the hapless flock goes for a drive in the country... With these muttonheads, a normal outing is sure to turn into a joyous lark. Rhyming text and disarming
illustrations make this board book a shear delight!
Bedtime isn't bedtime without a bear--and Tom's bear is on his way! Follow bear on his adventures as he finds his way back to Tom, from cycling through the jungle with a tiger to
hitching a lift with a sheep on a jeep. This fun board book features witty rhymes and silly scenarios, as well as a flap to lift on every page.
Allerlei dieren worden per trein naar de dierentuin vervoerd. Klein hardkartonnen prentenboek met vrolijke gekleurde afbeeldingen in collagetechniek om te leren tellen van 1 t/m
10. Vanaf ca. 2 jaar.
A unique, up-to-date resource for parents and teachers contains more than five hundred annotated listings for a variety of recommended books for young children up to three
years old, including poetry, songs, games, nursery rhymes, picture books, and storybooks. Original.
Als Eend de dieren van de boerderij heeft laten zien dat hij kan fietsen, willen zij het ook wel eens proberen. Prentenboek met grote schilderingen in kleur. Vanaf ca. 3 jaar.
Hoe ver zal Ishigami gaan om zijn geliefde te beschermen? De ex-man van Yasuko staat plotseling voor de deur. Als hij haar dochter bedreigt, slaan bij Yasuko de stoppen door
en vermoordt ze hem. Buurman Ishigami heeft al tijden een zwak voor haar en biedt aan om samen een waterdicht alibi te creëren. Geconfronteerd met tegenstrijdig bewijs van
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deze brute moord roept de politie de hulp in van een briljante natuurkundige met de bijnaam ‘professor Galileo’. Zal het hem lukken de waarheid boven tafel te krijgen of is de
toewijding van Ishigami sterker dan ijskoude logica?
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.
Having gotten lost on a chaotic hike in the great outdoors, the sheep find their way back by following the trail of wool they have left.
De muizen-tandarts De Soto moet wel even moed verzamelen voordat hij een vos van zijn kiespijn wil afhelpen. Prentenboek, met kleurrijke platen voor kleuters vanaf ca. 4 jaar.
Five hungry sheep discover that a teashop may not be the best place for them to eat. On board pages.
Nijntje gaat voor het eerst naar school. Daar leert ze schrijven en rekenen, maar er is ook tijd voor het spelen met blokken, zingen en tekenen. Vierkant prentenboekje met eenvoudige tekeningen in heldere
kleuren en tekst op rijm. Vanaf ca. 2 jaar.
Duif droomt ervan de bus te besturen. Als de chauffeur even weg is, denkt hij zijn kans te kunnen grijpen. Prentenboek met krachtige, eenvoudige illustraties in krijt en pastelkleuren. Vanaf ca. 4 jaar.
Elementary teachers of reading have one essential goal—to prepare diverse children to be independent, strategic readers in real life. This innovative text helps preservice and inservice teachers achieve this
goal by providing knowledge and research-based strategies for teaching phonemic awareness, phonics, fluency, vocabulary, all aspects of comprehension, and writing in response to literature. Special
features include sample lessons and photographs of literacy-rich classrooms. Uniquely interactive, the text is complete with pencil-and-paper exercises and reproducibles that facilitate learning, making it ideal
for course use. Readers are invited to respond to reflection questions, design lessons, and start constructing a professional teaching portfolio.
The rhyming misadventures of a group of zany sheep on a pirate ship.
A lift-the-flap bedtime bookBedtime isn't bedtime without your favourite bear - and Tom's bear is on his way! Follow Bear on his adventures as he finds his way back to Tom, from cycling through the jungle
with a tiger to hitching a lift with a sheep on a jeep. With a laugh-out-loud text full of witty rhymes and silly scenarios from Ian Whybrow, and illustrations by Axel Scheffler, illustrator of The Gruffalo, that are
bursting with funny details, The Bedtime Bear is a bedtime book with a difference - and there's a flap to lift on every page, so children can join in the fun! Also from Axel Scheffler and Ian Whybrow: The Tickle
Bear and The Christmas Bear.
Sheep in a Jeep (Board Book)HMH Books For Young Readers
Schaap Lotje is veel nieuwsgieriger dan haar soortgenoten en als de herder een ongeluk krijgt, is zij het die het aandurft om in het dal hulp te halen. Groot prentenboek met schilderingen in heldere kleuren.
Vanaf ca. 4 jaar.
Een eenzaam vuurvliegje ondervindt veel vijandigheid op zijn zoektocht naar zijn soortgenootjes. Hardkartonnen prentenboek met grote felgekleurde illustraties in collagetechniek. Vanaf ca. 3 jaar.
Het stoute konijn Pieter loopt weg om uit de moestuin te snoepen. Hij wordt achtervolgd door de boze eigenaar. Pas na veel avonturen komt hij weer veilig thuis. Prentenboek met gedetailleerde,
zachtgekleurde aquareltekeningen en beweegbare delen. Vanaf ca. 4 jaar.
Hardkartonnen prentenboek met afbeeldingen van allerlei dieren in zwart-wit. Vanaf ca. 1 jaar.
Een kameleon wil net als alle andere dieren een eigen kleur. Prentenboek met gekleurde illustraties in stempeltechniek. Vanaf ca. 3 jaar.
Victor houdt heel veel van juf Fina uit het bejaardentehuis en als zij haar geheugen kwijt is, gaat hij dat voor haar zoeken. Prentenboek met sfeervolle illustraties in bonte kleuren. Vanaf ca. 4 jaar.
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