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De Griezels is een fantastisch kinderboek volledig in
kleur van bestsellerauteur Roald Dahl, met prachtige
tekeningen van bekroond illustrator Quentin Blake. Dit ebook kun je op je smartphone, tablet en op je e-reader
lezen. Op je smartphone of tablet zie je bovendien alle
illustraties in kleur. Dit e-book is geschikt voor zowel
iOS- als Android-besturingssystemen. Meneer en
mevrouw Griezel vormen een wel heel bijzonder stel. Ze
doen alles om elkaar het leven zuur te maken. Zo
stoppen ze Reuzenkribbebijters in elkaars bed en
serveren ze levende Kronkelspaghetti als avondeten.
Ook de dieren zitten ze voortdurend in de weg. Meneer
Griezel is namelijk gek op vogelpastei en hij droomt al
jaren van zijn eigen grote ondersteboven-apencircus.
Maar dan nemen de dieren wraak. En hoe! Deze editie
van 'De Griezels' is volledig in kleur geíllustreerd door
Quentin Blake. 'Roald Dahl is de beste
kinderboekenschrijver ter wereld.' - VPRO-gids
'De tovervinger' is een fantastisch kinderboek van
bestsellerauteur Roald Dahl. Met prachtige tekeningen
van bekroond illustrator Quentin Blake. Dit e-book kun je
op je smartphone, tablet én op je e-reader lezen. Dit ebook is geschikt voor zowel iOS- als Androidbesturingssystemen. Meneer Kreitjes en zijn zonen
jagen op eenden. Daar heeft hun buurmeisje een
ontzettende hekel aan. Zij probeert hun duidelijk te
maken dat ze echt moeten ophouden, maar ze wordt
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gewoon uitgelachen. Dan doet ze het enige wat ze nog
kan doen: ze zwaait met haar tovervinger! Wanneer de
Kreitjes de volgende morgen wakker worden, zijn hun
armen in vleugels veranderd. En dat is nog niet alles.
Vier grote wilde eenden pikken hun huis in, en de
Kreitjes merken dat zíj niet langer de jagers zijn, maar
dat er op hén wordt gejaagd. ‘Roald Dahl is de beste
kinderboekenschrijver ter wereld.’ VPRO-gids
Winnie wordt ontvoerd door mensen die het eeuwige
leven hebben, maar ze leert dat daar ook nare kanten
aan zitten. Vanaf ca. 12 jaar.
Set during the final days of the Civil War, a widowed
slave girl begins a long, daring search to find the children
who had been taken away from her and sold into slavery.
Reprint. AB. K. SLJ. PW.
Op menselijke wijze vertelt een Engels raspaard zijn
levensgeschiedenis, waarin hij wreedheid onderging,
droevige maar ook gelukkige ervaringen had.
Reclameuitgave van een van de fabels van De La
Fontaine, op rijm. Achterop reclame voor Van Houten?
cacao en chocolade.
The Crown meets Gossip Girl in deze royaltysoap.
Welkom bij het Amerikaanse koningshuis, waar intriges
en verboden liefdes de kroon dreigen te ondermijnen.
Wint liefde het van plicht en traditie? American Royals:
The Crown meets Gossip Girl in dit sprankelende en
meeslepende verhaal van bestsellerauteur Katharine
McGee. Voor jongeren vanaf 14 jaar én volwassen
lezers die smullen van een kijkje achter de schermen bij
de koninklijke familie. Welkom bij het Amerikaanse
koningshuis, waar intriges en verboden liefde de kroon
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dreigen te ondermijnen: KROONPRINSES Beatrice:
weet dat alles moet wijken voor de kroon. Nu ze op zoek
moet naar een huwelijkskandidaat, slaat de twijfel toe.
EERSTE RESERVE prinses Samantha: houdt wel van
een feestje. INTRIGANT Daphne: doet alles om prins
Jefferson terug te winnen. BURGERMEISJE Nina: steelt
ongewild de show als ze voor de prins valt. Wint liefde
het van plicht en traditie? American Royals is het eerste
deel van ee tweeluik.
In deze klassieke Amerikaanse avonturenroman
onderzoekt London de wetten van de beschaving en van
de wildernis – en de kracht van instinct – door de ogen
van Buck, half sint-bernard, half Schotse herder. Nadat
hij is weggerukt uit zijn comfortabele Californische leven
wordt Buck verkocht als sledehond tijdens de Klondike
Gold Rush. Vertrouwen op zijn oerinstinct is de enige
manier waarop hij kan overleven. London put in De roep
van de wildernis uit zijn eigen ervaringen als goudzoeker
in de Canadese wildernis, maar ook uit de denkbeelden
van Charles Darwin en Friedrich Nietzsche, wat het
verhaal tot een duurzame vertelling over overleven
maakt.
De Giraffe, de Peli en Ik is een fantastisch kinderboek
van bestsellerauteur Roald Dahl, met prachtige
tekeningen van bekroond illustrator Quentin Blake. In
een oude, vervallen snoepwinkel ontdekt Billy een wel
heel bijzonder trio: een pelikaan, een giraffe en een
bruine aap. Aap zingt voor iedereen in de buurt: ‘Wij
staan met elkaar, dag en nacht voor u klaar. De Giraffe,
de Peli en Ik.’ De dieren hebben een ladderloos
glazenwassersbedrijf. Als ze samen met Billy een heel
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bijzondere opdracht krijgen, blijkt dat de vrienden nog
véél meer kunnen dan alleen ramen lappen. ‘Roald Dahl
blijft onverminderd populair.’ – de Volkskrant
From classroom aids to corporate training programs,
technical resources to self-help guides, children's
features to documentaries, theatrical releases to straightto-video movies, The Video Source Book continues its
comprehensive coverage of the wide universe of video
offerings with more than 130,000 complete program
listings, encompassing more than 160,000 videos. All
listings are arranged alphabetically by title. Each entry
provides a description of the program and information on
obtaining the title. Six indexes -- alternate title, subject,
credits, awards, special formats and program distributors
-- help speed research.
BEKROOND MET DE NATIONAL BOOK AWARD Cora
is slavin op een katoenplantage in Georgia. Haar helse
leven staat op het punt om nog erger te worden: de
wrede eigenaar heeft zijn oog op haar laten vallen. Ze
besluit om te vluchten, en met hulp van de
Ondergrondse Spoorweg (in Amerika het begrip voor het
clandestiene netwerk van antislavernijactivisten) begint
ze een lange, huiveringwekkende reis door de zuidelijke
staten van Amerika richting het vrije Noorden, met de
slavenpatrouille op haar hielen.
Speel je mee met de vreugde- en gelukclub? Vier
vrouwen en hun moeders spelen wekelijks samen
mahjong, een traditioneel Chinees bordspel, waar ook
hun problemen en gevoelens besproken worden. Maar
als volwassen vrouw zit je niet altijd op het advies van je
moeder te wachten. Al helemaal niet als zij jouw leven
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toch niet begrijpt. De vier moeders verhuisden in 1949
vanuit China naar San Francisco, terwijl hun dochters in
Amerika zijn opgegroeid. Maar wanneer hun diepste
geheimen boven (speel)tafel komen, kent één moeder
haar dochter maar al te goed. De debuutroman van Amy
Tan werd direct een Amerikaanse bestseller en werd in
1993 verfilmd. Amy Tan (1952) is een Amerikaanse
schrijfster van Chinese afkomst en is bekend van onder
meer haar debuut ‘De vreugde- en gelukclub’ en
‘Vrouw van de keukengod’. In haar romans schrijft ze
over complexe moeder-dochter relaties en over hoe het
is om als kind van Chinese immigranten op te groeien in
Amerika. Haar boeken zijn wereldwijd goed ontvangen.
Zo stond ‘Vrouw van de keukengod’ maar liefst 38
weken in de New York Times bestsellerlijst en zijn haar
werken in 35 talen vertaald. Haar debuutroman werd in
1993 verfilmd tot de succesvolle film ‘The Joy Luck
Club’.
English Language Teaching (ELT), especially English as
a Second Language (ESL) and English as a Foreign
Language (EFL), has been witnessing unprecedented
changes in curriculum, teaching methodology, and the
application of learning theories. This has created a
demand for teachers who can teach English to learners
of varied cultural, socio-economic and psychological
backgrounds. The book, in its second edition, continues
to discuss the modern trends, innovations, as well as the
difficulties and challenges in teaching and learning ESL
in a non-native context. The book, with contributions
from many experts (each one specializing in a particular
field) from countries such as UK, USA, Australia, New
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Zealand, India, Nigeria, Sri Lanka, China, and Japan,
provides new methods, strategies and applicationoriented solutions to overcome the problems in a
practical way. The book deals with all topics pertinent to
English as a Second Language or English for the nonnative speakers, and these are further reinforced by a
large number of examples and quotations from different
sources. The new edition comes along with thoroughly
improvised chapters on Narrative Inquiry for Teacher
Development (Chapter 13) and Mass Media, Language
Attitudes and Language Interaction Phenomena
(Chapter 23): to provide an insight on the innovative
approaches in Teacher training and in classrooms, and
new approaches and changing language dimensions in
the world of media, and in general. What distinguishes
the text is its focus on modern innovations and use of
technology in ELT/CLT (Communicative Language
Teaching). Postgraduate Students of English, teachers,
teacher-trainees (B.Ed./M.A. Education/M.Ed.), and
teacher-educators who are concerned with teaching
English as a Second Language (ESL) should find this
book immensely helpful.a
In de perfecte chaos van een huis zonder volwassenen,
voeden vijf broers elkaar op volgens hun eigen regels.
Hun moeder is gestorven, hun vader is gevlucht. Terwijl
de Dunbar jongens met elkaar vechten, samen lachen
en samen hun verdriet verwerken, probeert Matthew als
oudste de rol van zijn ouders over te nemen in het
ontwrichte gezin. Tot Michael, hun vader, op een dag
plotseling weer binnenstapt met een verrassend verzoek.
Slechts één van hen accepteert en besluit mee te gaan.
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Het is Clay, de vierde zoon, getormenteerd door een
lang begraven geheim.
Wereldwijde YA-hit Hoe ik nu leef van Meg Rosoff weer
leverbaar, nu in fraaie gebonden editie. Hoe ik nu leef
van Meg Rosoff, winnaar van de Astrid Lindgren
Memorial Award, is weer leverbaar, nu in een prachtige
gebonden editie. Het ultieme YA-debuut van de
Amerikaanse-Britse auteur overrompelde vijftien jaar
geleden lezers, boekverkopers en pers wereldwijd. Hoe
ik nu leef gaat over de 15-jarige Amerikaanse Daisy, die
bij haar familie in Engeland logeert als er een
wereldoorlog uitbreekt. Rosoffs debuut is bekroond met
de prestigieuze Guardian Children’s Fiction Prize, de
Michael L. Printz Award en de Branford Boase Award.
‘De jongerenboeken van de Amerikaans-Britse Rosoff
behoren tot de beste young adult-literatuur.’ Thomas de
Veen, NRC Handelsblad ‘Hoe ik nu leef is een heftige
en originele puberroman die schokt en ontroert. Dat is
vooral te danken aan Rosoffs opmerkelijke stijl. Hoe ik
nu leef is een meer dan welkom debuut.’ de Volkskrant
‘Hoe ik nu leef is een van die schaarse boeken die nog
een tijdlang in je hoofd en hart blijven nazinderen. Of je
nu tiener of volwassene bent, lees dit boek dat je vertelt
hoe je hart nog kan breken als je denkt dat er niets meer
te breken valt.’ De Standaard
'Meisje vermist' is het derde deel en slot van de Vermisttrilogie van Sophie McKenzie. Nu met politie niet
betreden-elastiek. Wanneer Madison haar oudere zus
Lauren bezoekt, onthult die dramatisch nieuws over hun
biologische vader: hij was een anonieme spermadonor.
Madison is vastbesloten de man op te sporen en al snel
Page 7/12

Download File PDF Nightjohn Study Guide
Questions Answers
boekt ze resultaat. Tijdens haar heftige zoektocht
ontdekt Madison een mysterieus netwerk van vermiste
meisjes en geheime schuilplaatsen. Voordat ze het
beseft bevindt ze zich in groot gevaar en is er geen weg
meer terug. Is haar vader de man die hij lijkt te zijn?
'Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht'
van Mark Haddon is het hartveroverende, inmiddels
klassieke verhaal om te lezen en te herlezen.
Christopher, de detective in deze ongewone
detectiveroman, is een vijftienjarige jongen met een vorm
van autisme. Hij weet veel van wiskunde en weinig van
mensen. Hij houdt van lijstjes, patronen en de waarheid.
Hij houdt niet van de kleuren geel en bruin. Hij is in zijn
eentje nooit verder geweest dan het einde van de straat,
maar wanneer de hond van de buurvrouw vermoord blijkt
te zijn, begint hij aan een reis die zijn hele wereld op z’n
kop zet.
Heb jij je weleens afgevraagd hoeveel een mensenleven
waard is? Die ochtend was mijn broertje niet meer waard
dan een zakhorloge. Het is 1941 en de vijftienjarige Lina
is toegelaten tot de kunstacademie. Maar eerst heeft ze
nog een lange zomer voor zich, waarin ze zich opmaakt
voor haar eerste afspraakjes met jongens. Dan, op een
nacht, valt de geheime Sovjet-politie haar huis binnen en
wordt ze samen met haar moeder en broertje naar
Siberië gedeporteerd. Haar vader wordt ter dood
veroordeeld en komt in een gevangeniskamp terecht.
Lina legt de verhalen van haar familie en de andere
kampbewoners vast in haar tekeningen. Onzeker over
het lot van haar vader, neemt ze een moedig en
gevaarlijk besluit: ze gebruikt haar tekeningen als
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geheime boodschap en smokkelt ze het kamp uit. Maar
zullen die haar vader in het gevangeniskamp wel
bereiken? 'Dit boek beneemt je de adem vanaf de eerste
pagina, verovert je hart elke keer opnieuw en laat je de
wonderlijke kracht zien van de menselijke geest en het
uithoudingsvermogen.' De Leesfabriek

An adult slave named Nightjohn teaches twelve-yearold Sarny, also a slave, how to read, in spite of the
grim consequences that could result if they are
discovered. Reprint. AB. SLJ. PW.
Dragged from his bed one night by a fellow slave,
eleven-year-old Samuel finds himself on an
unexpected, dangerous, and frightening journey
north along the Underground Railroad on his way to
find freedom in Canada. Reprint.
De hospita is afkomstig uit de bundel Op weg naar
de hemel, die nog tien andere spannende korte
verhalen over de duistere facetten van het
menselijke karakter bevat.Een jongeman op zoek
naar een slaapplaats ontmoet een bijzonder
toeschietelijke hospita. Roald Dahl, de alom
geprezen schrijver van Sjakie en de
chocoladefabriek, De GVR, Matilda en vele andere
klassiekers voor kinderen, schreef ook bundels met
korte verhalen voor volwassenen. Veel van deze
betoverend angstaanjagende verhalen zijn verfilmd,
en laten tot op de dag van vandaag iedere lezer
huiveren. Dahl kan met recht de grootmeester van
het korte verhaal worden genoemd.
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The 3rd Edition of Literacy & Learning in the Content
Areas helps readers build the knowledge, motivation,
tools, and confidence they need as they integrate
literacy into their middle and high school content
area classrooms. Its unique approach to teaching
content area literacy actively engages preservice
and practicing teachers in reading and writing and
the very activities that they will use to teach literacy
to their own studentsin middle and high school
classrooms . Rather than passively learning about
strategies for incorporating content area literacy
activities, readers get hands-on experience in such
techniques as mapping/webbing, anticipation guides,
booktalks, class websites, and journal writing and
reflection. Readers also learn how to integrate
children's and young adult literature, primary
sources, biographies, essays, poetry, and online
content, communities, and websites into their
classrooms. Each chapter offers concrete teaching
examples and practical suggestions to help make
literacy relevant to students' content area learning.
Author Sharon Kane demonstrates how relevant
reading, writing, speaking, listening, and visual
learning activities can improve learning in content
area subjects and at the same time help readers
meet national content knowledge standards and
benchmarks.
Describes and reviews both print and electronic
encyclopedias and offers advice on selecting an
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Vier verhalen die een sinistere inslag en een
verrassende wending aan het slot gemeen hebben
Deel 1 van de spannende serie Morgen toen de oorlog begon
Zeven vrienden gaan een paar dagen kamperen in de
wildernis. Als ze nietsvermoedend terugkeren naar huis, blijkt
de wereld voorgoed veranderd. Hun land is in oorlog, hun
huizen zijn verwoest, hun familie is gevangengenomen. De
zeven zijn vastbesloten om uit handen van de bezetter te
blijven en hun leven terug te krijgen, en zo verandert hun
geheime vallei in een guerrillabasis. Het gevecht om hun
toekomst is begonnen. Ze hebben geen wapens. Er komt
geen hulp van buitenaf. Ze zijn op zichzelf en op elkaar
aangewezen. En iedereen om hen heen probeert hen te
vermoorden.
Vietnam tijdens de oorlog. De mannen van de Alpha
Company vechten tegen de vijand maar ook tegen de
eenzaamheid, de angst en de woede. Onder hun wapens en
bepakking koesteren ze foto's en brieven van hun geliefde of
familie. Aan het front hebben ze alleen elkaar om de rauwe
werkelijkheid het hoofd te bieden.Ieder van hen komt aan het
woord in deze magistrale hommage aan de mannen die hun
leven waagden in een van de meest controversiële oorlogen
uit de Amerikaanse geschiedenis.Tim O'Brien verweeft ieder
verhaal tot een ragfijn geheel, een subtiel spel van feit en
fictie. Twintig jaar na verschijnen heeft dit boek nog niets van
zijn zeggingskracht verloren.Wat ze droegen toont op
onvergetelijke wijze de onscherpe lijn tussen waarheid en
realiteit, moed en angst, oorlog en vrede.
Twee jaar nadat hij de eenzaamheid van de Canadese
wildernis heeft overleefd, keert Brian er terug om een survivalinstructeur te laten zien hoe hij dat heeft gedaan. En dan gaat
alles heel erg mis. - 13 jaar e.o.
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