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Gebroken soep - J. Valentine 2009-09-20
Het was niet van mij. Ik had het niet laten vallen, maar de jongen zei van
wel. Hij stond daar met zon ik-weet-het-gewoon-zeker gezicht. Ik lachte
erom, maar vanbinnen voelde ik me een idioot. Ik had geen idee dat er
iets belangrijks was gebeurd. Bij Rowan Clark thuis is niets zoals het zou
moeten zijn. Haar oudere broer Jack is verongelukt, haar vader is
vertrokken en haar moeder is sindsdien zwaar depressief. Rowan
probeert zo goed als het gaat voor haar jongere zusje te zorgen, en voor
de buitenwereld verborgen te houden dat alles verkeerd gaat. Maar dat
lukt steeds minder goed. Wanneer ze op een dag in de supermarkt in de
rij staat, tikt een onbekende jongen op haar rug. Hij geeft haar een
negatief, dat ze volgens hem heeft laten vallen. Rowan weet van niets,
maar neemt de foto uiteindelijk toch aan, omdat ze geen opschudding in
de supermarkt wil veroorzaken. Op de foto ziet ze vaag een wijdopen
mond. Wanneer de foto wordt afgedrukt, schrikt Rowan: op de foto staat
haar overleden broer Jack, breed lachend. Rowan gaat op zoek naar de
jongen die haar het negatief gaf. Hij leert haar om weer van het leven te
genieten. Jenny Valentine is in haar jeugd om de twee jaar verhuisd. Ze
studeerde Engelse Literatuur en heeft veel verschillende banen gehad.
Ze is getrouwd met een singer/songwriter en heeft twee kinderen. Haar
debuut Op zoek naar Violet Park werd bekroond met de Guardian
Childrens Fiction Prize.
Brinkman's catalogus van boeken en tijdschriften - 2001
With 1901/1910-1956/1960 Repertoium is bound: Brinkman's Titelcatalohus van de gedurende 1901/1910-1956/1960 (Title varies slightly).
Patroon - Marco Kunst 2022-05-18
'Patroon' is een indringend boek voor jongeren vanaf 13 jaar, over een
heftige gebeurtenis tussen twee beste vrienden en een mysterieus
familiegeheim. Marco Kunst (bekend van 'Het verlangen van de prins' en
'Offline') toont zich een veelzijdig auteur met dit diepgaande verhaal. In
een melige bui besluiten Mylo en zijn beste vriend Mees tot een
experiment: met niets anders dan een hamer en een tang vuren ze een
kogel af. Het gaat gruwelijk mis, Mees krijgt de kogel in zijn hoofd en
sterft. Mylo moet verder leven zonder zijn vriend en mét een enorm
schuldgevoel. Mylo's opa blijft hem steunen en samen gaan ze op reis.
Naar Amerika, het land waar opa's roots liggen en waar Mylo's vader
woont, die hij nooit eerder heeft ontmoet. Maar een reis die bevrijdend
zou moeten zijn na de onvoorstelbare gebeurtenissen thuis, legt juist een
gruwelijk geheim bloot. Een geheim waarin opa al zijn hele leven
gevangen zit en dat alles te maken blijkt te hebben met de dood van
Mees. Lukt het Mylo om te ontsnappen aan het patroon dat zijn familie al
drie generaties in zijn greep houdt?
Dat soort vrienden - Meg Rosoff 2022-07-05
Het nieuwe zomerboek van Meg Rosoff! Dat soort vrienden van Meg
Rosoff (Hoe ik nu leef, De Godden broers) is een meeslepende YA-roman
die zich afspeelt in een hete zomer vol mysterie, leugens, vriendschap,
liefde en het onvermijdelijke verlies van onschuld. Zomer 1982. De
achttienjarige Beth arriveert in New York, waar ze begint aan haar stage
bij een grote krant. Een appartement vol kakkerlakken en een
ongeïnteresseerde huisgenoot zijn niet haar grootste zorgen, want voor
ze het weet raakt ze verstrikt in de levens van de andere stagiairs: de
preppy Oliver, de brutale Dan en de belachelijk coole, knappe,
levenslustige Edie. Tussen Edie en Beth ontstaat er een vriendschap die
de rest van de wereld doet verbleken. Maar met de zich almaar
opeenstapelende leugens komt deze tot een heftig keerpunt. Dit roept de
vraag op: wie heeft er nog vijanden nodig met dit soort vrienden? ‘Na
Hoe ik nu leef en De Godden broers weet ik het zeker: Meg Rosoff is de
beste YA-schrijver van dit moment.’ Franka van Schaik, Boekhandel
Broese
Haar droomtuin - Julia Williams 2016-06-07
Rozen zijn rood, viooltjes zijn blauw... Het is hoog tijd dat Heartsease
House en de tuin gerenoveerd worden. Maar de eigenaar, Joel, is
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weduwnaar, en hij heeft zijn handen vol aan zijn zoontje. En hoewel
Lauren, de beste vriendin van zijn vrouw, hem zoveel mogelijk helpt,
heeft hij geen energie voor verbouwen en tuinieren. Dan staat op een
dag een jonge vrouw voor zijn deur. Ze heet Kezzie, is hovenier en wil
niets liever dan zijn tuin opknappen. Ze is er namelijk van overtuigd dat
het niet zomaar een tuin is. Als snel komen ze erachter dat Kezzie gelijk
heeft, en ontdekken ze steeds meer over de bijzondere geschiedenis van
de tuin... Een hartverwarmende zomerroman die geen tuinliefhebber
mag missen!
Will Eisner Reader - Will Eisner 2008-10-28
A volume of short graphic tales includes the piece, "A Sunset in Sunshine
City" and follows the author's nostalgia-marked transition into a postretirement life in mid-1980s Florida. Reprint.
A Bit Lost - Chris Haughton 2013
Little Owl must be more careful when he is sleeping - uh-oh! He has
fallen from his nest, & with a bump he lands on the ground. Where is his
mummy? With the earnest assistance of his new friend Squirrel, Little
Owl sets off in search of her, & meets a sequence of other animals.
Bah! Humbug!: Every Christmas Needs a Little Scrooge - Michael Rosen
2017-10-05
This Christmas, join Michael Rosen and Tony Ross with their
unforgettable retelling of Charles Dickens' beloved classic. In a school
theatrical production of "A Christmas Carol", the boy who plays Scrooge
is extra nervous because his very busy father is in the audience.
However, it's likely his father won't stay for the duration, due to
business. As always. Will the classic story's message of Christmas cheer
and family love reach his father's distracted heart?
Begeleiding van slechtziende kleuters in de gewone school - Leo Delaet
2012
Handboek voor leerkrachten in het basisonderwijs en andere
professionals die te maken hebben met jonge, slechtziende kinderen.
Spelenderwijs bewegen - Eileen Kalkman 2017-10-04
De mens is niet gemaakt om stil te zitten en kinderen al helemaal niet!
Bewegen geeft plezier en ontspanning, is gezond en heeft een positief
effect op de ontwikkeling van het kind.Spelenderwijs bewegen voor 0 tot
4 jaar is een praktisch boek voor pedagogisch medewerkers, vol tips en
ideeën. Vijftien inspirerende beweegprogramma's voor dreumesen en
peuters vormen het hart van dit boek. Deze zijn makkelijk uitvoerbaar en
verantwoord opgebouwd. Bovendien kan iedereen zelf eenvoudig
variaties erop bedenken.Alles rondom bewegen komt aan de orde. Hoe
tref je een goede voorbereiding? Wat zijn de mogelijkheden met baby's?
Welke onderdelen van de beweegprogramma's kun je buiten uitvoeren?
En hoe kom je voordelig aan spelmateriaal? Belangrijk is dat bewegen
een dagelijkse routine wordt in je organisatie. Ook de borging daarvan
en de rol van een beweegcoach worden besproken. Ten slotte geven de
auteurs tips hoe je de ouders kunt inspireren hun kinderen meer te laten
bewegen. De auteurs Eileen Kalkman en Miranda Rep zijn
oefentherapeuten-Mensendieck en trainers in gezond bewegen op de
werkvloer. Spelenderwijs bewegen bevat onderdelen uit Beweegkriebels
van het Nederlands Instituut voor Sport & Bewegen (NISB). Bestemd
voor: Medewerkers in de kinderopvang, bij peuterspeelzalen, in
buurthuizen en bij de peutergym.
The Gruffalo - Julia Donaldson 2016
"A mouse took a stroll through the deep dark wood. A fox saw the mouse
and the mouse looked good."Walk further into the deep dark wood, and
discover what happens when a quick-witted mouse comes face to face
with an owl, a snake ... and a hungry Gruffalo!Julia Donaldson and Axel
Scheffler's The Gruffalo is an undisputed modern classic and has become
a best-selling phenomenon across the world with over 13.5 million copies
sold. This award-winning rhyming story of a mouse and a monster has
found its way into the hearts and bedtimes of an entire generation of
children and will undoubtedly continue to enchant children for years and
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years to come. No home should be without The Gruffalo! This edition
features the classic story with a stunning redesigned cover and beautiful
finish, making it a must-have addition to the bookshelves of all Donaldson
and Scheffler fans - big and small!Also available with redesigned covers
are The Gruffalo's Child, Room on the Broom, The Snail and the Whale,
The Smartest Giant in Town, Monkey Puzzle, Charlie Cook's Favourite
Book, and A Squash and a Squeeze.
Story of the Little Mole Who Knew It Was None of His Business [30th
Anniversary Edition] - Werner Holzwarth 2019-09-04
A special edition celebrating 30 years of a picture book phenomenon. A
success since its publication in 1989, The Story of the Little Mole has
delighted adults and children alike to become an all-time humour classic.
This hilarious picture book tells the tale of a little mole who wakes up
one morning only to have one of the other animals 'do its business' on his
head. The Little Mole then sets out to track down the culprit to exact his
revenge in his own little way. This new anniversary edition is a fantastic
way to introduce children to the amazing world of books. This children's
classic by story and illustrator duo Werner Holzwarth and Wolf Erlbruch
is now reissued in a special anniversary edition, with accompanying
marketing and publicity campaign.
Tiny Little Fly - Michael Rosen 2010
With a tramp and a roll and a swat, Great Big Elephant, Great Big Hippo,
and Great Big Tiger try to capture Tiny Little Fly as he teases each one in
turn.
D is for Dahl - Roald Dahl 2013-05-30
Did you know that Roald Dahl loved chocolate, but never ate spaghetti?
Or that he was a terrible speller? Or that he had four sisters? D Is for
Dahl is an A to Z collection of facts, trivia, and zany details that bring
Roald Dahl and his memorable characters to life. Filled with Quentin
Blake's illustrations plus black-and-white photos, each spread is
exploding with information about the creator of Willy Wonka, James, and
Matilda--from his family tree to the exact type of pencil he used to write
his stories. Perfect for devoted fans and Dahl newcomers alike, this is a
gloriumptious guide to the world of Roald Dahl. From the Trade
Paperback edition.
20.000 mijlen onder zee - Jules Verne 1876
Don't Wake Up the Tiger - Britta Teckentrup 2016-08-02
Tiger is fast asleep. But — oh dear! — she’s completely blocking the way.
Just how will the animals get past without waking her up? Luckily, Frog
has an excellent idea. Holding his balloon, he floats right over sleeping
Tiger! Fox is next, followed by Tortoise, Mouse, and Stork, but it will be
tricky for them all to get past without Tiger noticing. It’s good that the
reader is there to help keep Tiger asleep, but where exactly are the
animals going with all those big shiny balloons?
Ontdek je sterke verhaal - Ignace de Haes 2021-07-21
In Ontdek je sterke verhaal biedt Ignace de Haes aan de hand van zeven
vragen een handreiking hoe mensen hun eigen 'story' kunnen vertellen
en zich daarmee bewust worden van hun bijzondere eigenschappen en
ervaringen. In zijn werk als loopbaanbegeleider aan de Radboud
Universiteit werd het de auteur al snel duidelijk dat diploma en ervaring
niet doorslaggevend zijn om ergens aangenomen te worden. Er is immers
altijd wel iemand die betere cijfers en meer ervaring heeft dan een
afstuderende student. De Haes' uitgangspunt is dat authentieke verhalen
en het formuleren van memorabele zinnen perspectief en levenszin
bieden. Iedereen heeft een sterk verhaal. De kunst is om dat te
ontdekken.
De Aarde in haar volken - 1875
Handboek voor vaders - Beau van Erven Dorens 2014-11-07
Dit is een handboek voor vaders. Omdat vaders er mogen zijn. Je kunt op
ze klimmen, ze hebben borsthaar en ze maken grapjes. Ze bouwen
hutten, steken graag iets in de fik en geven altijd meer snoep dan gezond
is. Dit is geen boek over kinderen, dit is een boek over jou. Over hoe jij,
vader, zonder schaamte en verval de kinderjaren overleeft. Voel je
geborgen in het feit dat alle vaders in dezelfde shit zitten. Wentel je in de
deelneming van honderdduizenden dorstige vaders wanneer je op
vrijdagavond onder dwang van de gillende moeder de vaste borrelavond
moet afzeggen. Voel de handen op je schouders, als je die zetpil een
pinkje mee geeft. In deze praktische handleiding voor het houden van
kinderen neemt Beau de beginnende vader aan de hand. Hij behandelt
essentiële vraagstukken als: Hoe druk ik mijzelf tijdens de
zwangerschap? Hoe hou ik gedurende de bevalling de onbekwame, naar
rook stinkende coassistent uit de buurt van de vagina van mijn vrouw?
Hoe reageer ik op een eerste tekening en wanneer mag ik 'm eindelijk
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weggooien? Hoe leer ik mijn baby oesters eten? Hoe onthoud ik de
namen van de ouders van andere kinderen? Hoe zorg ik ervoor dat ik
niet moe en dik word, maar moe en mager? Hoe blijft seks leuk terwijl ik
het al zo vaak met dezelfde vrouw heb gedaan? Tv-presentator, schrijver
en kanaalzwemmer Beau van Erven Dorens deed voor het rijk
geïllustreerde Handboek voor Vaders tien jaar onderzoek. Hij werd in die
periode vader van vier zoons. Eerder schreef hij onder meer het
Handboek voor Studenten en de roman Pijn. 'Daphne Deckers, move
over! Dit is mijn favoriete "opvoedboek": eerlijk, scherp, warm en
ontzettend grappig. Voor vaders én moeders!' - Alfred Kastanje
The Yellow Balloon - Charlotte Dematons 2003
A yellow balloon sails around the world.
Boek en Jeugd 4-12, 2005 - 2005
We're Going on a Bear Hunt - Michael Rosen 2007
We're going on a bear hunt! Through the long wavy grass, the thick oozy
mud and the swirling, whirling snowstorm - will we find a bear today?
This title includes a CD of the story read by Doctor Who actress Sophie
Aldred to listen to with the paperback picture book.
Boekblad - 1998-10
Kara Ben Nemsi - Karl May 2015-06-30
De Duitse schrijver Karl May (1842-1912) werd wereldberoemd dankzij
zijn reis- en avonturenromans en zijn Indianenverhalen over Winnetou en
Old Shatterhand. Kara Ben Nemsi reist met zijn vriend en dienaar Hadji
Halef Omar door de Arabische wereld aan het eind van de negentiende
eeuw. In de woestijn vinden ze het lijk van een vermoorde man, en de
achtervolging van de dader loopt als een rode draad door dit deel en de
volgende delen. Onderweg leren ze vreemde volken kennen en beleven
ze talloze spannende avonturen. Dit is het vierde deel van een zesdelige
serie.
Where's My Monkey? - Dieter Schubert 1996-07
Through a chain of events, a boy's stuffed toy monkey is lost in a
rainstorm and retrieved only after it has passed through many hands.
Leesbeesten en boekenfeesten - Jan van Coillie 1999
Aan de hand van voorbeelden en citaten wordt belicht hoe jonge lezers in
de ban van boeken komen. Daarnaast besteedt de auteur onder andere
aandacht aan de verschillen tussen het lezen door kinderen en door
volwassenen en het verschil tussen tegenwoordige en vroegere
kinderboekenauteurs. Tot slot een aantal tips voor wie met kinderboeken
werkt.
Wij gaan op berenjacht - Michael Wayne Rosen 2019
Vier kinderen gaan met hun vader op berenjacht. Ze trotseren moedig de
natuur, maar dan staan ze opeens tegenover een echte beer! Oblong,
hardkartonnen prentenboek met paginagrote illustraties in afwisselend
grijs-wit en kleur. Vanaf ca. 4 jaar.
20.000 mijlen onder zee – westelijk halfrond - Jules Verne 2015-05-30
Jules Verne (1828-1905) is de schepper van een enorm en zeer veelzijdig
oeuvre en een van de meest gelezen auteurs aller tijden. Zijn boeken zijn
een meeslepende mengeling van vernuftige fantasie en
wetenschappelijke waarheid, vol ingenieuze vondsten en romantische
verwikkelingen. Kapitein Nemo vervolgt in dit boek zijn reis over de
wereldzeeën met de Nautilus op het westelijk halfrond. Aan boord
bevinden zich nog steeds professor Aronnax, zijn trouwe knecht Conseil
en Ned Land, die als onvrijwillige passagiers met de bemanning en hun
kapitein meereizen. Na allerlei avonturen komen zij in het
Zuidpoolgebied vast te zitten in het ijs, maar de bemanning weet het
schip gelukkig vrij te krijgen. Het lijkt alsof het gevaar geweken is, maar
aan de horizon doemt een nieuwe bedreiging op. Een oorlogsschip
verschijnt en opent het vuur op het bijzondere schip van kapitein Nemo.
There's Going to Be a Baby - John Burningham 2014
A young boy imagines what life will be like when his new sibling arrives.
Ice Moon - Jan Costin Wagner 2007
After losing his wife, a distraught Detective Inspector Kimmo Joentaa
returns to his job to investigate the death of a woman smothered with
her pillow while she slept, and Kimmo soon begins to realize that a serial
killer is at work.
Brinkman's cumulatieve catalogus van boeken - 1997
Voorts een alphabetische lijst van Nederlandsche boeken in België
uitgegeven.
We're Going on a Bear Hunt - 1989-09-30
Brave bear hunters go through grass, a river, mud, and other obstacles
before the inevitable encounter with the bear forces a headlong retreat.
Onderzeesche reis om de aarde - Jules Gabriel Verne 1871
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waarnemings- en relaxatiespelen en de motorische vaardigheden.
Gigantosaurus - Jonny Duddle 2014-02-01
All young dinosaurs are warned about the scary Gigantosaurus so
Bonehead volunteers to be the dino-kids lookout. Unfortunately, he is the
original boy-dinosaur who cried wolf, or in this case, GIGANTOSAURUS
Finally, Bonehead's friends refuse to believe his warnings and the
Gigantosaurus really turns up
Twintigduizend mijlen onder zee - Westelijk halfrond - Jules Verne
2022-07-01
Pierre Aronnax is een beroemde mariene bioloog, die samenwerkt met
zijn knecht Koenraad en harpoenier Ned Land. De drie dappere mannen
jagen volhardend op een mysterieus zeemonster in het gevaarlijke
zeewater. Maar er dreigt een groot gevaar. Waarom jagen de drie
matrozen op het monster? Waarom willen ze het koste wat kost doden?
Zullen ze slagen of zal het wezen hen aanvallen en doden? Kom achter de
antwoorden in deel 2 van Jules Vernes klassieke sciencefiction- en
avonturenroman 'Twintigduizend mijlen onder zee' uit 1870. Jules Verne
(1828-1905) werd geboren in de Franse havenstad Nantes en had
advocaat moeten worden zoals zijn vader, maar hij rende vroeg van huis
weg om toneelstukken en artikelen voor tijdschriften te schrijven. Zijn
samenwerking met de uitgever Pierre-Jules Hetzel leidde tot de magisch
populaire boekenreeks 'Voyages extraordinaires', of 'Buitengewone
reizen'. Beroemde titels in deze serie zijn onder andere 'Naar het
middelpunt der aarde' (1864), 'Twintigduizend mijlen onder zee' (1870)
en 'De reis om de wereld in 80 dagen' (1873). Verne deed altijd
uitgebreid wetenschappelijk onderzoek voor hij met schrijven begon.
Jules Verne is ten onrechte geclassificeerd als kinderschrijver vanwege
de verkorte en vervormde versies van zijn boeken, terwijl hij als auteur
in Frankrijk de artistieke avant-garde heeft beïnvloed. Jules Verne is de
op één na meest vertaalde auteur ter wereld - tussen Agatha Christie en
William Shakespeare in - en wordt vaak de vader van het genre
sciencefiction genoemd.

We're Going on a Bear Hunt - Michael Rosen 2015-06-01
Synopsis coming soon.......
Back on track - Emily Barr 2011-10-07
Eindelijk: het razend spannende vervolg op Backpack. Tansy Harris is
een verschrikkelijk slechte moeder. Van het soort dat vergeet haar
kinderen van school te halen, een halve fles wijn drinkt bij de lunch en
overweegt een affaire te beginnen met de onderwijzer van haar zoon.
Maar Tansy’s leven is dan ook niet wat ze zich ervan had voorgesteld.
Toen ze met Max trouwde en kinderen met hem kreeg, was dat op
voorwaarde dat hun leven er niet door zou veranderen: ze zouden blijven
doen waar ze zin in hadden, vrij zijn, de wereld zien. Tansy beseft dat er
iets moet gebeuren als ze niet wil instorten, en besluit het antwoord op
haar levensvragen te gaan zoeken in India. Alleen. In India vindt Tansy
aanvankelijk de gemoedsrust waarop ze had gehoopt. Maar wanneer ze
een oude reisvriend opzoekt die zich bij een sekte heeft aangesloten,
stuit ze op angstaanjagende zaken die beter verborgen hadden kunnen
blijven. Te laat beseft Tansy dat ze op het verkeerde moment op de
verkeerde plaats is...
The Helen Oxenbury Nursery Story Book - 1985
Includes ten familiar folk tales, such as "Goldilocks and the Three Bears,"
"The Elves and the Shoemaker, " and "Little Red Riding Hood."
Snore! - Michael Rosen 2022-03-03
A funny farmyard story from much-loved author, Michael Rosen. Perfect
for bedtime, or any time!
Praktijkboek Bewegingsopvoeding voor kleuters - Rita Bracke 1995
Het boek kan vanuit drie invalshoeken worden gebruikt, die overigens
met elkaar gecombineerd kunnen worden. Een eerste invalshoek is het
kleuterverhaal, dat een aanzet is tot een aaneenschakeling van
bewegingsactiviteiten. Een tweede invalshoek is het
belangstellingscentrum, met een hele reeks bewegingsactiviteiten die
aansluiten op de interesse van de kleuters. Een derde invalshoek zijn de

wij-gaan-op-berenjacht

3/3

Downloaded from verdaddigital.com on by guest

