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Anton probeert indruk te maken op twee meisjes in de zandbak, maar dat lukt niet erg.
Pas als hij valt en huilt, mag hij meespelen. Groot vierkant prentenboek met
expressieve tekeningen in sobere kleuren. Vanaf ca. 4 jaar.
Clifford y la hora del bañoScholastic en Espanol
Een ondernemend poesje gaat een verlaten kasteel in het bos binnen en vindt daar in
een oude speelgoedkast een muisje. Een prentenboek met weinig tekst en donkere
geheimzinnige illustraties.
Sinds het verschijnen van het eerste deel van Tunnels zijn jonge (en oudere!) lezers
over de hele wereld in de ban van deze superspannende serie. Daarin draait het om de
veertienjarige Will Burrows, wiens vader op mysterieuze wijze is verdwenen. Will gaat
samen met zijn vriend Chester op onderzoek uit. Hun zoektocht leidt naar een
ondergrondse wereld waar de tijd is stil blijven staan. Daar, diep onder de grond,
ontdekken ze een groot geheim een geheim dat levensbedreigend blijkt te zijn. Na
Tunnels, Dieper en Vrije val is Dichtbij het vierde deel, waarin de spanning weer tot het
kookpunt stijgt als Will en zijn vriend met duistere machten en meedogenloze
tegenstanders te maken krijgen. De jongens staan hun mannetje, maar het lijkt dit keer
wel een erg zware strijd te worden
Page 1/7

Online Library Cliffords Bathtime Clifford Y La Hora Del Ba O Bilingual
Spanish Edition
These shaped board books--featuring English and Spanish--shows Clifford the Small
Red Puppy meeting many animals and discovering the different sounds they make,
learning about opposites, and experiencing bathtime and bedtime. 7 spreads.

A small red puppy doesn't want to take a bath, but finds it very enjoyable after all.
On board pages.
Ollie wil ook! Ollie laat in dit boekje nog eens zien dat hij een eigen wil heeft. Ollie
wil namelijk ook laarsjes hebben. Hij stampt net zo lang achter Gonnie en Gijsje
aan tot hij zijn zin krijgt. Maar als hij ze dan eenmaal heeft... 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.
Een dagboekbladzijde en haar herinneringen aan haar overleden klasgenote Zoë
spelen een belangrijke rol in het leven van Martha. Vanaf ca. 11 jaar.
Als beertje Olivier in de herfst een geel blad achterna rent, blijkt hij na een poosje
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verdwaald te zijn. Prentenboek met tekeningen in warme herfsttinten. Vanaf ca. 3
jaar.
Amelia Bedelia moet samen met haar neef Potamus een theekransje verzorgen.
Ze vatten echter alles verkeerd op en zo gebeuren er die dag de vreemdste
dingen.
Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers. 'De avonturenschool van juf Wervelwind'
van Elise Primavera is een heerlijk kinderboek dat doet denken aan 'Sjakie en de
chocoladefabriek' van Roald Dahl en Mary Poppins. Juf Wervelwind is de eigenzinnige
directrice van de School voor Dochters van Drukke Ouders, die is gevestigd in een vuurtoren.
Haar motto is: het leven is één groot avontuur! Maar de vier meisjes die door hun ouders naar
deze school zijn gestuurd (in een doos, dat scheelt tijd), zijn niet meteen overtuigd van haar
bijzondere kijk op de dingen. Wát moeten ze leren? Vliegen? Expres verdwalen?! Dat is het
begin van een reeks fantastische avonturen. Zo moeten de meisjes op zoek naar Dahlia, die in
de lege, vijfde doos had moeten zitten... 'De avonturenschool van juf Wervelwind' is een
bruisend voorleesboek voor kinderen vanaf zeven jaar. Met prachtige illustraties. 'De
avonturenschool van juf Wervelwind' is het begin van een nieuwe serie vol aanstekelijke
avonturen die doen denken aan de klassiekers van Paul Biegel en Roald Dahl. Elise
Primavera schrijft en illustreert al meer dan 25 jaar kinderboeken. Voor haar werk ontving ze
verschillende prijzen. Elise woont in New Jersey in Amerika. ‘Een sprankelend avontuur [...]
Alle lof voor de prachtige potloodillustraties van Primavera’ - 'Booklist', starred review
‘Absoluut verrukkelijk!’ – Sara Pennypacker, Amerikaanse bestsellerauteur van de
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Clementine-serie ‘Ik heb genoten van dit wervelende avontuur, dat doet denken aan de
klassiekers van Paul Biegel en Roald Dahl.’ – Femke Geurts, redacteur
The reader may guess where a small red puppy is hiding at each turn of the page. On board
pages.
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
Gonnie Gonnie, een klein gansje, is haar rode lievelingslaarsjes kwijt. Na lang zoeken vindt ze
ze uiteindelijk terug aan de poten van een ander gansje, Gijsje. Gijsje mag één laarsje houden
en ze worden dikke vriendinnen. 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.
'Vandaag proberen we over de zee te schreeuwen,' zegt vader. 'Rennen, Anna!' Hand in hand
rennen ze naar de zee. Het stormt en de golven zijn zo hoog als een kerktoren. 'Aan de
overkant ligt Engeland,' zegt vader. 'Wie is de koning van Engeland?' 'Koning George.' 'Goed
zo. Roep jij nu maar eens naar de koning van Engeland en vraag wat hij bij zijn ontbijt wil
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vanmorgen. Vooruit maar.' Anna was tijdens de oorlog ondergedoken en gescheiden van haar
ouders. Nu woont ze weer bij hen, maar ze moeten aan elkaar wennen. En het is moeilijk om
niet meer bang te zijn. Als je zo lang nauwelijks hebt gepraat, kun je niet meer schreeuwen...
Anna durft bijna niemand te vertrouwen. Ook mevrouw Neumann niet. Tot ze het verhaal hoort
over haar verdwenen dochtertje. Dan neemt Anna een besluit: Fannie moet gevonden worden!
Ida Vos kreeg bekendheid als jeugdboekenschrijfster met Wie niet weg is wordt gezien, waarin
ze vertelt over de tijd dat ze zelf was ondergedoken. Ook Anna is er nog is gebaseerd op de
werkelijkheid. De gebeurtenissen die worden beschreven heeft Ida zelf meegemaakt of van
andere mensen gehoord.
Whether used for the development and support of an existing collection or for the creation of a
new collection serving Spanish-speaking young readers, this outstanding resource is an
essential tool. Following the same format as the highly praised 1996-1999 edition, Schon
presents critical annotations for 1300 books published between 2000 and 2004, including
reference, nonfiction, and fiction. One section is devoted to publishers' series, and an appendix
lists dealers who carry books in Spanish. Includes author, title, and subject indexes.
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
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www.gonnieenvriendjes.nl vind je extra spelletjes en informatie.
Een Eskimomeisje verdwaalt op de toendra van Alaska, waar ze uit zelfbehoud vriendschap
sluit met een troep wolven.
Dit e-book is niet geschikt voor zwart-wit e-readers. Wanneer Danny erachter komt dat Chantal
zijn naam heeft gezet op de loserlijst in de meiden-wc, begint een nachtmerrie. Binnen tien
minuten richt hij een voedselgevecht aan in de kantine, krijgt hij knallende ruzie met het
mooiste meisje van de klas en haalt hij zich de woede op de hals van de grootste pestkop van
zijn school. Danny en zijn vriend Jasper MOETEN van die loserlijst af zien te komen. Maar
hoe? De loserlijst van Holly Kowitt is een grappig boek vol humor voor de fans van de serie
Het leven van van een loser, H.N. (Holly) Kowitt schreef naast De loserlijst meer dan veertig
kinderboeken vol humor.
Kiek is bang. Haar vader is ver weg, in een land waar het oorlog is. Hij is dokter en wil mensen
helpen. Maar het is daar levensgevaarlijk. Hij kan een ziekte krijgen, of een ongeluk. En er zijn
verdwaalde kogels! De moeder van Kiek stelt haar gerust. Bijna niemand heeft een dode
vader. De kans dat Kieks vader iets ergs overkomt is maar heel klein. Kiek wil de kans nog
kleiner maken. Ze krijgt een idee...

Graf der levenden Deel drie in de briljante, succesvolle serie Tunnels Will Burrows
bevindt zich nog steeds ondergronds. In zijn zoektocht naar zijn vader wordt hij
inmiddels niet alleen meer door de boosaardige Styx opgejaagd, maar krijgt hij ook te
maken met reusachtige vleesetende spinnen, de dodelijke schijners en een zeer
wraakzuchtige tweeling¿ Zal Will ooit het daglicht weer zien?
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Lars, de kleine ijsbeer, wordt gevangen in een net. Na een reis op een vissersboot
komt hij in de mensenwereld terecht. Daar ontmoet hij scheepskat Nemo en zijn
vrienden. Prentenboek met paginagrote kleurenillustraties in zachte tinten. Vanaf ca. 4
jaar.
Provides articles covering children's literature from around the world as well as
biographical and critical reviews of authors including Avi, C.S. Lewis, J.K. Rowling, and
Anno Mitsumasa.
Als een spin bezig is een mooi, groot web te weven, laat hij zich niet van zijn werk
houden door de andere dieren. Oblong prentenboek met kleurige illustraties in
collagetechniek met voelelementen. Vanaf ca. 3 jaar.
Een muis spoelt aan op een onbewoond eiland en moet al zijn talent gebruiken om in
leven te blijven.
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