DK Braille Lego Duplo Farm
DK Braille: LEGO DUPLO: Farm A Farm LEGO DUPLO On the Farm Lego Van Dale basiswoordenboek
Nederlandse gebarentaal Het boek van poes / druk 1 Computers Helping People with Special Needs Deal
met de duivel Lang geleden Bikkels en ballenmeisjes Good Housekeeping Het zwembad Het schrift van
Perle GCE AS Level Health and Social Care Double Award Book (for AQA) Brieven van Elie
Geographische oefening Derk Das blijft altijd bij ons / druk 13 The Best Toys, Books, Videos & Software
for Kids, 1998 Een zee voor Zoë De ontdekkingsreiziger Aanteekeningen Ik heb een zusje, mijn zusje is
doof 12 jaar slaaf Didaktik des Unterrichts mit blinden und hochgradig sehbehinderten Schülerinnen und
Schülern Ik ben de baas De geheime operatie Eve en Adam Taalgevoel De blauwe ballon De Koude Oorlog
De waanzinnige wereld van Tom Groot Rood waas Huwelijk Zo raak je haar kwijt Het bedrog van Opal De
duikende volleybalster De prosodist, of Woordenlijst voor de uitspraak Silvester... en de brand in
IJsselbroek De schoonmoeder Die vleugels II
Yeah, reviewing a books DK Braille Lego Duplo Farm could go to your close connections listings. This is
just one of the solutions for you to be successful. As understood, carrying out does not suggest that you have
fabulous points.
Comprehending as well as harmony even more than other will have the funds for each success. neighboring
to, the message as competently as keenness of this DK Braille Lego Duplo Farm can be taken as without
difficulty as picked to act.

DK Braille: LEGO DUPLO: Farm Oct 28 2022 Explore the fun on the farm with LEGO® DUPLO® in this
first custom braille LEGO® book for readers with visual impairment. A high-quality LEGO DUPLO book
with braille and tactile images for blind and partially sighted parents and children to share with their
sighted family members. Produced in consultation with braille experts, this LEGO DUPLO board book
explores LEGO DUPLO farm animals such as pigs and cows, and vehicles, such as tractors. It combines
high-contrast colors with embossed images of the models for children to feel. Large-size text is printed
alongside the braille, enabling sighted children to share the bonding experience of reading with their
visually impaired parents, or for sighted parents to share with their visually impaired children.
Didaktik des Unterrichts mit blinden und hochgradig sehbehinderten Schülerinnen und Schülern Nov 05
2020 Das Buch thematisiert Fachdidaktiken und fächerübergreifende Bereiche wie Lesen und Schreiben,
Mathematik, Sachunterricht, Musik, Sport, Kunst, Soziale Kompetenz, Orientierung und Mobilität und
Lebenspraktische Fähigkeiten. Diese beziehen sich auf den Unterricht in heterogenen Lerngruppen und
schließen Schülerinnen und Schüler mit mehrfachen Beeinträchtigungen ein. In der Neuauflage wurden die
Einzelkapitel umfassend überarbeitet bzw. völlig neu konzipiert, um sicherzustellen, dass die Bedarfe
blinder und sehbehinderter Schülerinnen und Schüler im Unterricht berücksichtigt werden. Dr. Ursula
Hofer, Prof. em., Blinden- und Sehbehindertenpädagogik an der Interkantonalen Hochschule für
Heilpädagogik Zürich. Dr. Markus Lang hat die Professur für Blinden- und Sehbehindertenpädagogik an
der Pädagogischen Hochschule Heidelberg.
Huwelijk Jan 27 2020 'Niemand kan de levensangst van jongeren beter beschrijven dan Jeffrey Eugenides.
Zelfs J.D. Salinger niet.' the new york times Over Huwelijk: 'Huwelijk grijpt het meest aan door het in
kaart brengen van Mitchells zoektocht naar een vorm van geloof die de leegte in zijn hart kan vullen, en
door Madeleines zoektocht naar een manier om haar passie voor literatuur om te zetten in een roeping. Het
boek herinnert ons op een unieke manier aan wat het betekent om jong en idealistisch te zijn, op zoek naar
ware liefde, en verliefd op boeken en ideeën.' the new york times 'Eugenides nam zich voor nieuw leven in

het versleten huwelijksidee te blazen, niet alleen als pastiche of als iets ironisch, maar vooral als iets net zo
vol leven als de boeken op Madeleines boekenplank. Die ambitie maakt hij meer dan waar. Zijn mededogen
met zijn personages doet denken aan Jonathan Franzen en diens Correcties.' the guardian 'Eugenides laat
de coming of age-roman voor een nieuwe generatie herleven. Het boek is trouw aan zijn jonge helden en
laat een prachtige stoet aan andere personages de revue passeren: raadselachtige professoren, feministische
theoretici, neovictorianen, bezorgde moeders, met al hun permanente investeringen in ideeën en idealen.'
publishers weekly * Jeffrey Eugenides (Detroit, 1960) is een van de grootste Amerikaanse schrijvers van dit
moment. Zijn debuutroman De zelfmoord van de meisjes werd verfilmd door Sofia Coppola. In 2003 kreeg
Eugenides de Pulitzer Prize, de belangrijkste Amerikaanse literaire prijs, voor zijn tweede roman,
Middlesex, waarvan meer dan drie miljoen exemplaren werden verkocht. Terwijl haar Amerikaanse
medestudenten zich verdiepen in de onleesbare modieuze filosofen van het moment, leest de 22-jarige
Madeleine Hanna negentiende-eeuwse Engelse liefdesromans, die haar alles over het huwelijksleven
kunnen vertellen. Madeleine is keurig, iets te degelijk voor haar bohemienvrienden, en haar studententijd
is tot nu toe niet heel opwindend geweest. De kennismaking met twee jongens zal haar leven evenwel
volledig veranderen. Leonard Bankhead is een charismatische eenling die over een onuitputtelijke
hoeveelheid energie lijkt te beschikken. Tegelijk is haar vroegere goede vriend Mitchell Grammaticus
geobsedeerd door de gedachte dat Madeleine en hij zijn voorbestemd voor eeuwig samen te zijn. Huwelijk
is een prachtige roman over een driehoeksrelatie tussen jonge, opgroeiende mensen, een eeuwenoud thema
dat Jeffrey Eugenides een geheel eigentijdse dimensie weet te geven. Zelden werd de werking van het
menselijk hart nauwkeuriger en mooier beschreven dan in deze briljante roman over de schittering en de
wisselvalligheid van de liefde. In Amerika en de rest van de wereld werd jarenlang uitgekeken naar deze
roman, Eugenides' eerste in negen jaar, en de verschijning ervan wordt beschouwd als een van de grote
literaire sensaties van het decennium.
Taalgevoel Jul 01 2020
Een zee voor Zoë Apr 10 2021 Een dagboekbladzijde en haar herinneringen aan haar overleden klasgenote
Zoë spelen een belangrijke rol in het leven van Martha. Vanaf ca. 11 jaar.
Die vleugels II Jun 19 2019 Toen Leo Vroman op 22 februari 2014 stierf, lagen op zijn werkkamer drie
mappen met het opschrift ‘Die vleugels II’. In 2013 is Die vleugels verschenen , zijn gedichten tot de zomer
van 2012, maar alles wat hij daarna schreef hoorde daar zijns inziens nog bij. Die gedichten verschijnen
nu: het finale werk. Stap voor stap treedt de dood erin naderbij, totdat hij aanklopt en Vroman zijn
allerlaatste gedicht schrijft, op 10 februari: ‘Einde’. De bundel verschijnt op 10 april 2015, de dag waarop
Vroman honderd jaar zou zijn geworden. In zijn geboorteplaats Gouda gaat dan de manifestatie ‘Vroman
100’ van start, waarbij onder meer een beeld van Vroman door Jeroen Henneman wordt onthuld en een
reizende tentoonstelling van Vromans beeldend werk wordt geopend.
Zo raak je haar kwijt Dec 26 2019 New York Times-bestseller: `Onweerstaanbaar! Een nieuw
meesterwerk van de auteur van Het korte maar wonderbare leven van Oscar Wao De hoofdpersonen in Zo
raak je haar kwijt hebben één ding gemeen: een talent het te verpesten bij de vrouwen met wie ze leven of
op wie ze verliefd zijn. Soms op hilarische wijze, soms vol mededogen, beschrijft Díaz uiteenspattende
liefdes. Het is een bundel vol verhalen over mannen met spijt (omdat ze bijvoorbeeld te vaak zijn
vreemdgegaan) en vrouwen die boos zijn. En vooral over mensen die `smekend, huilend proberen te
repareren wat onherstelbaar gebroken is. `Een van de meest onderscheidende en onweerstaanbare
schrijvers van nu. The New York Times `Iemand die zo goed schrijft, dat komt, als we geluk hebben, één of
twee keer per generatie voor. The Observer Over Het korte maar wonderbare leven van Oscar Wao: `Een
verpletterend meesterwerk. Vrij Nederland
Van Dale basiswoordenboek Nederlandse gebarentaal Jun 24 2022 Dit is het eerste uitgebreide
standaardgebaren-woordenboek, onmisbaar voor iedereen die de Nederlandse Gebarentaal (NGT)
gebruikt: dove en slechthorende volwassenen, studenten, docenten en tolken NGT, ouders van dove
kinderen en professionals. Gebarentalen zijn niet universeel, elke dovengemeenschap kent zijn eigen taal.
Zoals elke taal kent de Nederlandse Gebarentaal variatie. Sinds 1999 is er gewerkt aan de standaardisatie
van de NGT.

Deal met de duivel Mar 21 2022 Van bestsellerauteur Steve Hamilton verschijnt nu Deal met de duivel.
Voor fans van Lee Child en Harlan Coben. ‘Geloof Stephen King. Dit boek is het echte werk.’ Stephen
King Nick Mason zit al vijf jaar onschuldig gevangen voor de moord op een DEA-agent als hem de kans
wordt geboden weer vrij te komen. Hij hoeft alleen maar een deal te sluiten met de meedogenloze crimineel
Darius Cole. De enige voorwaarde: als je telefoon gaat neem je op en doe je wat er van je gevraagd wordt.
Nick geniet van zijn vrijheid en probeert de band met zijn ex-vrouw en dochter weer te herstellen, maar
dan gaat de telefoon en krijgt hij zijn eerste opdracht...
Het schrift van Perle Oct 16 2021 Joshua Perle is verbannen naar onze wereld, naar het Parijs van de
jaren dertig. Maar hij wil terug naar zijn eigen wereld, die van feeën, sprookjesprinsen en magie. Daar
wacht zijn grote liefde op hem, dat weet hij zeker. Hij móét een manier vinden om bij haar te komen. Maar
hoe kan hij een wereld bereiken waarvan iedereen zegt dat die alleen in de fantasie en in boeken bestaat?
De Franse schrijver Timothée de Fombelle is internationaal zeer succesvol. Toby Lolness werd in veel
landen bekroond - in Nederland kreeg hij er een Zilveren Griffel voor. Met Het schrift van Perle bewijst hij
opnieuw dat hij een rasverteller is die liefde, geschiedenis en avontuur verrassend met elkaar weet te
verbinden. 'Een hartstochtelijke hommage aan de wereld van de verbeelding.' Le Figaro 'Droevig en
dromerig, een ode aan de liefde. Het mooiste boek van dit jaar.' Elle
The Best Toys, Books, Videos & Software for Kids, 1998 May 11 2021 This book takes the guesswork out
of finding the best products for kids from infancy to age ten. Here are over 1,000 expert- and kid-tested
products that are guaranteed to entertain as well as educate. You will also find safety tips and a key to
buying the best new and classic products your kids will love. This fun, easy-to-use guide includes:Learning
toys that work Brand-name comparisons Baby shower and birthday gifts for every budget Products for
kids with special needs And much, much more!Revised every year, this complete guide helps you make
choices your kids will love! About the Authors Joanne Oppenheim is one of today's leading authorities on
child development and education. She is the author of more than forty books for children, including Have
You Seen Birds? and Not Now! Said the Cow. Her daughter, Stephanie Oppenheim, a former corporate
attorney, is cofounder and publisher of the Oppenheim Toy Portfolio and a mother of two.
Geographische oefening Jul 13 2021
Computers Helping People with Special Needs Apr 22 2022 The two-volume set LNCS 12376 and 12377
constitutes the refereed proceedings of the 17th International Conference on Computers Helping People
with Special Needs, ICCHP 2020, held in Lecco, Italy, in September 2020. The conference was held
virtually due to the COVID-19 pandemic. The 104 papers presented were carefully reviewed and selected
from 206 submissions. Included also are 13 introductions. The papers are organized in the following topical
sections: Part I: user centred design and user participation in inclusive R&D; artificial intelligence,
accessible and assistive technologies; XR accessibility – learning from the past, addressing real user needs
and the technical architecture for inclusive immersive environments; serious and fun games; large-scale
web accessibility observatories; accessible and inclusive digital publishing; AT and accessibility for blind
and low vision users; Art Karshmer lectures in access to mathematics, science and engineering; tactile
graphics and models for blind people and recognition of shapes by touch; and environmental sensing
technologies for visual impairment Part II: accessibility of non-verbal communication: making spatial
information accessible to people with disabilities; cognitive disabilities and accessibility – pushing the
boundaries of inclusion using digital technologies and accessible eLearning environments; ICT to support
inclusive education – universal learning design (ULD); hearing systems and accessories for people with
hearing loss; mobile health and mobile rehabilitation for people with disabilities: current state, challenges
and opportunities; innovation and implementation in the area of independent mobility through digital
technologies; how to improve interaction with a text input system; human movement analysis for the design
and evaluation of interactive systems and assistive devices; and service and care provision in assistive
environments 10 chapters are available open access under a Creative Commons Attribution 4.0
International License via link.springer.com.
Silvester... en de brand in IJsselbroek Aug 22 2019 ‘Silvester en de brand in Ijsselbroek’ vertelt de
hilarische acties van Silvester, geschreven en getekend door Willeke Brouwer voor jongens en meisjes vanaf

8 jaar. Het is een Nederlandse graphic novel in de stijl van ‘Dagboek van een loser’ en ‘Dagboek van een
muts’. Silvester raakt steeds meer gewend aan het leven op het platteland. Hij heeft zelfs een eigen keet,
maar die laat hij afbranden. En omdat het dorp 650 jaar bestaat komen de koning en de koningin op
bezoek. Dat zorgt natuurlijk weer voor de nodige misverstanden en chaos. Als hij bij zijn vrienden in de
stad logeert, wordt hij verliefd op Marieke. Vindt ze hem ook leuk? ‘Silvester en de brand in Ijsselbroek’
is de tweede graphic novel over Silvester, eerder verscheen ‘Silvester en de bizarre verhuizing’.
Het bedrog van Opal Nov 24 2019 Het veertienjarige criminele genie Artemis Fowl weet op geniale wijze
het beroemde kunstwerk De elfendief uit een bankkluis te ontvreemden. Wanneer hij de authen-ticiteit van
het schilderij wil vaststellen, weet Butler, Artemis' bodyguard, nog maar net een aanslag op zijn jonge
meester te verijdelen. Welke vijand heeft het op Artemis' leven voorzien? Op hetzelfde moment wordt
Holly Short samen met haar elfBI-commandant Julius Root in een hinderlaag gelokt. Voor de
surveillancecamera's lijkt het net alsof Holly haar commandant neerschiet, alvorens uit de hinderlaag te
ontsnappen en naar de oppervlakte te vertrekken. Wie zal Holly geloven als ze vertelt dat ze Julius Root
juist probeerde te redden? Het wordt al snel duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de problemen: Opal
Koboi. Na het mislukken van de koboldenopstand leek de kwaadaardige rebellenleidster in een diepe coma
beland te zijn Maar eenmaal ontwaakt uit haar schijncoma wil ze wraak nemen op iedereen die
verantwoordelijk was voor haar falen: Holly Short, Julius Root en Artemis Fowl. Een flitsend, modern
sprookje.' HET PAROOL Spannend, vol technologische en futuristische trucs.' NBD
Good Housekeeping Dec 18 2021
De ontdekkingsreiziger Mar 09 2021 Na Feo en de wolven van Katherine Rundell verschijnt nu haar
jeugdroman De ontdekkingsreiziger. Over vier kinderen die met een vliegtuig crashen en op mysterieuze
stad in de jungle stuiten. Na Feo en de wolven is er nu De ontdekkingsreizger van Katherine Rundell. Over
vier kinderen die met een vliegtuig crashen en op een mysterieuze stad in de jungle stuiten. Opnieuw een
betoverend avontuur van een veelvoudig bekroonde auteur. Vier kinderen overleven een crash in het
Amazonewoud nadat de piloot aan een hartaanval is bezweken. Maar ze zijn ver weg van de bewoonde
wereld, en dus van alle hulp. De jungle is een meedogenloze, maar tegelijk ook betoverende plek. Ze eten
larven en een tarantula, redden een babyluiaard, klimmen in bomen en bouwen een vlot. Maar hun kans op
redding wordt met de dag kleiner. Dan vinden ze een kaart waarop een stad staat aangegeven. Blijkbaar
zijn ze niet de eersten op deze plek. Met hernieuwde hoop gaan ze op weg om de verloren stad te vinden...
‘Een geweldige leeservaring over een tijdloze ontdekkingsreis die lezers van 8 tot 88 zal bekoren.’ Uit het
Juryrapport van de Costa Children’s Book Award 2017 over De ontdekkingsreiziger ‘Elk boek van
Katherine Rundell is anders, elk boek is een avontuur. (...) Feo en de wolven is spectaculair!’ Beth Johnson,
Boekhandel Van Rossum
De schoonmoeder Jul 21 2019 ‘Sally Hepworth slaagt erin onze gemeenschappelijke aanleg voor liefde en
humor te verenigen.’ Graeme Simsion, auteur van Het Rosie project Voor de lezers van Liane Moriarty en
Megan Abbott Vanaf het moment dat Lucy haar schoonmoeder Diana ontmoet, weet ze dat het nooit echt
zal klikken. Als voorvechtster van vrouwenrechten geniet Diana veel aanzien en ze is zeer beleefd en
keurig. Maar ze is ook heel afstandelijk, en absoluut niet de schoonmoeder op wie Lucy had gehoopt.
Andersom lijkt Diana zich ook een andere ideale schoondochter te hebben voorgesteld. Tien jaar later
wordt Diana dood aangetroffen. Naast haar ligt een briefje waarin staat dat ze niet meer verder kon met
haar door kanker verwoeste lichaam. Maar als de autopsie plaatsvindt blijkt dat Diana helemaal geen
kanker had. Wel zat er gif in haar bloed. Wat is er gebeurd? En wie weet er meer van? De breekbare
familieverhoudingen, onderhuidse spanningen en lang verborgen geheimen komen langzaam aan de
oppervlakte. Over de boeken van Sally Hepworth ‘Perfect voor fans van Liane Moriarty en Jojo Moyes, en
voor alle leesclubs.’ Library Journal ‘Een hartverscheurend prachtig liefdesverhaal.’ People ‘Lezers
zullen naar het einde van deze intelligente roman snellen om de waarheid te achterhalen.’ Publishers
Weekly ‘Hepworth weet heel goed hoe ze een boeiend plot moet schrijven.’ New York Journal of Books
Ik heb een zusje, mijn zusje is doof Jan 07 2021 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.

12 jaar slaaf Dec 06 2020 'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had gehoord. Voor mij is het
even belangrijk als het dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in 1808 als vrij man
geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang werkt
hij op plantages in Louisiana, vaak onder de meest wrede omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid
terug te winnen. In 1853 komt Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen
aangrijpende relaas van zijn gevangenschap in een van de donkerste periodes uit de Amerikaanse
geschiedenis. Het boek slaat direct in als een bom en opent vele Amerikanen de ogen voor de
onmenselijkheid van het slavernijsysteem. 12 Years a Slave is verfilmd door de Britse filmmaker Steve
McQueen en werd geproduceerd door onder anderen Brad Pitt. De film won de Golden Globe voor Beste
Film en is genomineerd voor negen Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek verschijnt voor het
eerst in Nederlandse vertaling. Met een voorwoord van Steve McQueen en een inleiding van Bianca Stigter
Derk Das blijft altijd bij ons / druk 13 Jun 12 2021 Nadat Derk Das is gestorven, verwerken zijn vriendjes
hun verdriet door herinneringen op te halen aan wat zij van hem hebben geleerd. Prentenboek in oblong
formaat met zacht gekleurde, rustige pentekeningen. Vanaf ca. 5 jaar.
De blauwe ballon May 31 2020 Een jongen (ik-figuur) krijgt van zijn hondje Kipper een blauwe, wel heel
bijzondere, ballon. Prentenboek met grote waterverfafbeeldingen. Vanaf ca. 3 jaar.
GCE AS Level Health and Social Care Double Award Book (for AQA) Sep 15 2021 Exactly matched to the
AQA specifications, this Student Book covers all available units of the Double Award.
Het boek van poes / druk 1 May 23 2022
Brieven van Elie Aug 14 2021 Ergens in Duitsland, tijdens de Tweede Wereldoorlog, bevindt zich een
ondergrondse bunker waar een groep joodse intellectuelen door de nazi s is opgesloten. Hun taak: het
beantwoorden van de vele brieven die gevangenen in de concentratiekampen aan hun familieleden hebben
geschreven. De supervisor van de brievenschrijvers is Elie Wachtel, een jonge Poolse vrouw met een
gevaarlijk geheim. Ze werkt samen met haar geliefde voor het verzet en gebruikt het kamp als dekmantel
om joodse kinderen Duitsland uit te smokkelen.Dan komt er een schier onmogelijke opdracht van Goebbels
zelf: een brief beantwoorden van de nazi-gezinde filosoof Martin Heidegger aan zijn vriend en opticien
Asher Englehardt, die in Auschwitz is omgebracht. Hoe kunnen ze ooit op geloofwaardige wijze het
vertrouwelijke, hoogst erudiete taalgebruik van Heideggers boezemvriend imiteren? Dit zet een reeks
gebeurtenissen in gang die het leven van alle schrijvers en Elie in gevaar brengt.
Eve en Adam Aug 02 2020 Creëer de jongen van je dromen. Dat is de speciale opdracht die Eve krijgt in
deze roman. Middel: een hightech ontwerpprogramma in het lab van haar moeder. Eve creëert Adam. En
hij zal perfect zijn toch? Schrijverskoppel Man en vrouw maken samen een youngadult-fictie. Na de series
Gone en BZRK schreef auteur Michael Grant nu samen met zijn echtgenote Katherine Applegate deze
zinderende stand-alone.
Bikkels en ballenmeisjes Jan 19 2022 Bo krijgt van haar vader een lijst met slimme tips om beter te worden
in hockey. Zelf is ze niet zo fanatiek, zij wil vooral dat hockey leuk is! Gelukkig zitten haar
hartsvriendinnen Jip, Lola en Falderie boordevol goede ideeën: Lola helpt Bo om op te vallen tijdens de
wedstrijd, Falderie wordt samen met Bo ballenmeisje bij de wedstrijden van Dames 1 en Jip schrijft in
haar nieuwsbrieven uitgebreid over de successen van Bo. Zal het hen lukken om Bo’s vader tevreden te
stellen en zelf ook nog lol te hebben?
Het zwembad Nov 17 2021 Een eenzaam tienermeisje wordt verliefd op haar adoptiebroer - een bevlieging
die duistere mogelijkheden schept. Een jonge vrouw houdt een zwangerschapsdagboek bij voor haar
zwangere zus, maar haar aantekeningen worden steeds naargeestiger. Een vrouw bezoekt haar oude
studentenhuis, maar komt in een geïsoleerde, vervallen en mysterieuze wereld terecht...
De geheime operatie Sep 03 2020 ‘De geheime operatie’ van Henriët Koornberg-Spronk is een zelfstandig
leesbaar deel in de sportieve kinderboekenreeks ‘FRNZ4EVER’, waarin vriendschap centraal staat.
Marit, Fabio, Carlijn en Esmée vormen al jarenlang een hechte vriendengroep. Ze zitten bij elkaar in groep
8 en appen heel wat af in hun appgroep FRNZ4EVER. In dit nieuwe, zelfstandig te lezen deel van de serie
gaan de vier vrienden op zoek naar hun talent: wat willen ze later worden? En alsof dat nog niet
ingewikkeld genoeg is, hebben ze ook nog een mysterie te ontrafelen. Want wat spoken die geheimzinnige,

nieuwe buurvrouwen toch uit? De vriendengroep begint een geheime operatie om dat tot op de bodem uit te
zoeken! 'De geheime operatie’ is het actieboek voor de christelijke Kinderboekenweek 2021.
De Koude Oorlog Apr 29 2020 Zelfs de vijanden van James Bond zitten niet meer bij de KGB
tegenwoordig. Je kunt je afvragen waar we 45 jaar lang zo bang voor zijn geweest. De Koude Oorlog, de
strijd tussen democratie en kapitalisme (het Westen) en het internationale communisme (het Oosten), werd
door iedereen als een grauwe en gevaarlijke periode ervaren. De aanleg van een kerwapenarsenaal door de
beide wereldmachten zorgde in vele landen voor - achteraf bekeken - hilarische brochures en tips van de
Bescherming Burgerbevolking ('Wenken voor de bescherming van uw gezin en uzelf'). In 2006 kan Lewis
Gaddis opgelucht schrijven dat de Koreaoorlog eigenlijk het hoogtepunt van de strijd is geweest. Als
Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Michail Gorgatsjov, Paus Johannes Paulus II en Lech Walesa dat
hadden geweten, was het IJzeren Gordijn dan eerder gevallen?
Aanteekeningen Feb 08 2021
De prosodist, of Woordenlijst voor de uitspraak Sep 22 2019
De waanzinnige wereld van Tom Groot Mar 29 2020 Fans van 'Het leven van een loser' zullen de hilarische
avonturen van Tom Groot zeker waarderen. Via het dagboek van Tom maken we kennis met een groot
striptekenaar, een briljante musicus (al is er tot nu toe niemand komen luisteren naar zijn tweemansband)
en een meester in het verzinnen van smoesjes. Zijn meester ziet er nog wel de humor van in, maar zijn zus
Delia drijft hij tot waanzin. Zijn lezers zullen echter vanaf de eerste bladzijde gek op hem zijn. De boeken
van Tom Groot staan vol met de bekende krabbels, tekeningen en doedels. In een vergelijking van Tom
Groot met Kinneys 'Het leven van een loser' bestempelde NRC Handelsblad Pichons boek als 'net iets beter
gelukt' - een oordeel waar Tom Groot zich helemaal in kan vinden!
Ik ben de baas Oct 04 2020 Zelf lezen met de makers van Lang geleden... Veilig leren lezen voor leerlingen
van de basisschool groep 3 – AVI E3 Het AVI-verhaal Ik ben de baas draait om de stoere Jacoba van
Beieren. Van haar vader moet ze met een ridder trouwen. Maar wil ze dat eigenlijk wel? En wie is er dan
straks de baas van haar kasteel? Ik ben de baas (AVI E3) maakt deel uit van een serie fascinerende
historische verhalen, speciaal voor leerlingen van groep 3 en 4 over onder meer Rembrandt van Rijn,
Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Antony Fokker een Jacoba van Beieren. Met sprankelende illustraties
van Alex de Wolf. Van Lang geleden… werden meer dan 125.000 exemplaren verkocht Kinderen kunnen nu
zelf leren lezen aan de hand van hun favoriete voorleesverhaal Historische AVI-verhalen ‘Arend van Dam
beschrijft op een mooie, kinderlijke manier hoe Anthony Fokker als jongen allerlei ideeën had en
uiteindelijk een grote naam in de wereld van vliegtuigen wordt. Zeer geschikt voor de jonge lezers die fan
zijn van voertuigen en met name vliegtuigen.’ Kinderboekenjuf.nl over Anton en de spin ‘Een mooi en
fascinerend verhaal. En dan te bedenken dat dit boekje is geschreven op AVI-niveau! De boekjes van de
serie Zelf lezen over Lang geleden… zijn erg mooi en boeiend om te lezen.’ NiceTips4Kids.nl over De droom
van Albert
Lego Jul 25 2022 Learn about the history of LEGO and the man behind the blocks. Explore LEGO
competitions and peer into the future of one of the world?s most popular games. LEGO will give young
readers a behind-the-scenes look at a great game, with features that include: a glossary, index, and
bibliography for further reading.
De duikende volleybalster Oct 24 2019 Een nieuw verhaal in de sportieve kinderboekenserie
FRNZ4EVER! ‘De duikende volleybalster’ van Henriët Koornberg-Spronk is het derde, zelfstandig
leesbare deel in de sportieve kinderboekenreeks ‘FRNZ4EVER’ en gaat over Carlijn, die al sinds haar
achtste op volleybal zit en kan smashen als de beste. Maar eigenlijk zou ze ook graag op duikles willen.
Haar ouders denken daar anders over: Carlijn heeft al voor volleybal gekozen, en één hobby is genoeg.
Bovendien hebben ze niet eens genoeg geld voor nieuwe volleybalschoenen. Maar dan komt haar trainer
ineens met splinternieuwe schoenen aanzetten. Zijn gedrag naar haar toe begint steeds meer te veranderen
en Carlijn weet niet of ze zich daar wel goed bij voelt. Kunnen haar beste vrienden Marit, Fabio en Esmée
haar helpen?
Lang geleden Feb 20 2022 De Nederlandse geschiedenis bevat veel mooie en spannende verhalen, maar
vaak zijn ze te moeilijk voor jonge kinderen. Arend van Dam heeft nu de belangrijkste gebeurtenissen

toegankelijk gemaakt voor kinderen vanaf zeven jaar. Lang geleden... bevat verhalen over jagers en
verzamelaars, boeren en vissers, koningen en koninginnen. Maar ook over beroemde figuren als
Rembrandt van Rijn, Jacoba van Beieren en Michiel de Ruyter.
Rood waas Feb 26 2020 In dit negentiende deel in Patricia Cornwells Kay Scarpetta-serie wordt een
dodelijk internationaal complot gelinkt aan de meest beruchte vrouwengevangenis in de Amerikaanse staat
Georgia. Rood waas is het negentiende boek uit de bloedstollende bestsellerserie rond patholoog-anatoom
Kay Scarpetta van auteur Patricia Cornwell. Deze serie betekende Patricia Cornwells doorbraak als
grondlegger van de pathologisch-anatomische thriller. Patholoog-anatoom Kay Scarpetta is op weg naar
een beruchte vrouwengevangenis in de Amerikaanse staat Georgia. Ze gaat daar een gedetineerde
opzoeken die beweert informatie te hebben over de dood van Jack Fielding, Scarpetta’s collega die een
halfjaar geleden vermoord is. Tijdens haar speurtocht stuit ze op een bizarre samenhang tussen de moord
op Jack en enkele onverklaarbare sterfgevallen binnen de gevangenis. En dan blijkt er ook nog een
verband te zijn tussen deze bizarre sterfgevallen en een uiterst destructief wapen dat op internationale
schaal grote schade kan aanrichten. Wanneer Scarpetta het volgende doelwit op de slachtofferlijst wordt,
realiseert ze zich dat zij de enige is die het moorden kan stoppen... Patricia Cornwells werk over de
vrouwelijke patholoog-anatoom Scarpetta is de bestverkochte thrillerserie ter wereld; alleen in Nederland
en Vlaanderen zijn er al 1,5 miljoen exemplaren verkocht. Ook werd de serie bekroond met de Edgar
Award en de Gold Dagger.
A Farm Sep 27 2022 A high-quality LEGO DUPLO book with braille and tactile images for blind and
partially sighted parents and children to share with their sighted family members. Produced in consultation
with braille experts, this LEGO DUPLO board book explores a LEGO DUPLO farm with animals
including pigs, ducks, chickens, cows, sheep and horses. It combines high contrast colours with embossed
images of the models for children to feel. Large-size text is printed alongside the braille, enabling sighted
children to share the bonding experience of reading with their visually impaired parents, or for sighted
parents to share with their visually impaired children. 2018 The LEGO Group. Produced by Dorling
Kindersley under licence from the LEGO Group.
LEGO DUPLO On the Farm Aug 26 2022 Introduce children to LEGO® DUPLO® and farmyard animals
with this charming story book. Meet the farmer, explore his farm and join the cows, pigs and sheep as they
moo, oink and baa! A perfect book for bedtime reading or storytime. ©2019 The LEGO Group.
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