Read Book The Toothpaste Millionaire

The Toothpaste Millionaire
Provides an annotated list of fourteen hundred of the best children's books published
between 1979 and 1984
Foreword by Colby Sharp In the decade since the first edition of Still Learning to Read
was published, the prevalence of testing and the Common Core State Standards have
changed what is expected of both teachers and students. The new edition of Still
Learning to Read focuses on the needs of students in grades 3-6 in all aspects of
reading workshop, including reading workshop, read-aloud, classroom design, digital
tools, fiction, nonfiction, and close reading. The book stays true to its original beliefs of
slowing down and knowing our readers, but it also takes into account the sense of
urgency that changing times and standards impose on classrooms. This edition
examines current trends in literacy, includes a new section on intentional instructional
planning, and provides expanded examples of mini-lessons and routines that promote
deeper thinking about learning. It also includes a brand new chapter on scaffolding for
reading nonfiction and showcases the authors' latest thinking on close reading and text
complexity. Online videos provide glimpses into classrooms as students make book
choices, work in small groups, and discuss their reading notebooks. Expanded and
updated book lists, recommendations for digital tools, lesson cycles, and sections
specifically written for school leaders round out this foundational resource.
Definitive history of New York's war between the pushcarts and the trucks--a book that
is downright funny.
Na een schipbreuk spoelt de lading van een vrachtschip aan op een onbewoond eiland.
Uit een van de kapotte kisten komt Roz tevoorschijn, een robot. Ze snapt niet wat er
gebeurd is en wat ze nu moet doen. Kan een robot wel overleven in de wilde natuur?
De dieren op het eiland zijn bang voor haar of gedragen zich agressief. Pas als Roz
zich ontfermt over een jong gansje zonder ouders, maakt ze vrienden en gaat ze zich
thuis voelen op het eiland. Maar dan verschijnen er een aantal robots die Roz met
geweld terug willen halen omdat haar grondstoffen heel kostbaar zijn. Roz en haar
nieuwe vrienden gaan het gevecht aan! De avonturen van Roz en de wilde dieren op
het eiland zijn in Amerika zeer succesvol. Mede door de korte hoofdstukken, het
spannende en ontroerende verhaal en de vele illustraties. Het wordt er ‘een moderne
klassieker’ genoemd. Het is in meer dan 20 talen vertaald.
Using quality literature to introduce younger students to economic terms and concepts
is an engaging and effective teaching method. This book demonstrates how. • Supplies
an appealing and highly effective way to enrich the social studies curriculum • Presents
discussion questions applicable to public library storytimes • Provides grade-level
appropriate activities and reproducibles in a ready-to-use format that saves teachers
and librarians time • Recommends titles that are easily available
'Een béér? Op station Paddington?' Mevrouw Brown keek haar man verbaasd aan.
'Doe niet zo raar, Henry. Dat bestaat toch niet!' Op station Paddington vinden meneer
en mevrouw Brown een beer, die uit de donkere binnenlanden van Peru naar Engeland
is gereisd. Hij draagt een kaartje om zijn nek met de tekst: 'Zorg a.u.b. goed voor deze
beer, bedankt'. De familie Brown besluit de beer naar het station te vernoemen en
neemt hem mee naar huis. Het is het begin van een groot avontuur! Paddington
verovert al meer dan vijftig jaar de harten van kinderen over de hele wereld. Met
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originele illustraties van Peggy Fortnum
A Spanish gypsy says he remembers all Christmases and tells how he was caught
stealing chocolate from Joseph on the night Christ was born.
Comprehensive dictionary of American children's fiction from 1960 to 1984. Includes short
synopsis and brief information on author.
Wiskunde? Hou op zeg! Voor veel mensen is wiskunde een warboel van getallen, sommen en
onbegrijpelijke berekeningen. Ook Robert, de jongen in de blauwe pyjama, moet er niks van
hebben. Tot hij bezoek krijgt van een telduivel en twaalf nachten lang met getallen aan het
goochelen is. Dan blijkt dat wiskunde een spannend en grappig spel is dat Robert en ook de
lezers geen enkele moeite kost. Wiskunde is niet moeilijk. Zodra het telduiveltje met zijn
toverstok zwaait, verdwijnt de angst voor getallen als sneeuw voor de zon.
A young girl describes how her school friend made over a million dollars by creating and
marketing a cheaper and better toothpaste.
Grappenoorlog in fantastische graphic novel voor 10+! Miles moet naar een nieuwe school in
een kleine stad in Midden-Amerika waar koeien de belangrijkste industrietak vormen. Hij is
vastberaden om daar zijn reputatie als echte grappenmaker weer op te bouwen, maar hij krijgt
concurrentie van Niles, ogenschijnlijk een vreselijke nerd en zijn toegewezen school-buddy, die
zichzelf ook al als meester-grappenmaker ziet. Al snel raken ze in een ‘prank war’, waarbij ze
over en weer de idiootste grappen uithalen. Uiteindelijk besluiten ze echter hun krachten te
bundelen om de rector aan te pakken, die geobsedeerd is door zijn eigen gezag en het op
Miles gemunt heeft. Samen bereiden Miles en Niles hun allergrootste grap ooit voor…
Representing the perspectives of educators in both the science and mathematics communities,
this publication is intended to serve as a resource for teachers of students in kindergarten
through grade 12 in choosing science- and mathematics-related literature for their schools and
classrooms. It contains over 1,000 annotated entries on the physical sciences, earth sciences,
life sciences, and mathematics. Formatted for easy use, each entry provides information on the
author, publisher and publication date, type of literature, subject emphasis, suggested grade
span, and illustrations.
Floor denkt dat ze niet kan tekenen, maar als de juf haar leert beginnen met een stip, merkt ze
dat ze veel meer kan dan ze dacht. Prentenboek met in zachte tinten ingekleurde
pentekeningen. Vanaf ca. 5 jaar.
The most trustworthy source of information available today on savings and investments, taxes,
money management, home ownership and many other personal finance topics.

Prentenboek met veel grote en kleine gedetailleerde tekeningen in kleur en zwartwit, waarin in korte versjes, soms wel en soms niet op rijm, een dag uit het leven
van een kleuter wordt uitgebeeld. Vanaf ca. 4 jaar.
Jackson houdt van feiten. Van dingen die waar zijn. Zoals twee-plus-twee-is-vier.
Maar dan duikt Crenshaw op. Crenshaw is een zwart-witte kat. Hij is enorm groot
en kan praten. Hij houdt van surfen en paarse jellybeans. En alleen Jackson kan
hem zien... Crenshaw was vroeger Jacksons denkbeeldige vriend. Waarom is hij
plotseling terug? Jackson heeft wel andere dingen aan zijn hoofd... Dat zijn
ouders geldproblemen hebben en ze misschien hun huis kwijtraken, bijvoorbeeld.
Maar Crenshaw laat zich niet zomaar wegsturen.
Aangrijpend verhaal voor fans van The Hate U Give Justyce is een goede
jongen. Hij haalt uitmuntende cijfers. Hij staat altijd klaar voor zijn vrienden.
Waarom is hij dan degene met handboeien om? Justyce McAllister haalt hoge
resultaten op school, is aanvoerder van de debatclub en hij mag volgend jaar
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naar Yale. Maar dat doet er allemaal niet toe als een politieagent handboeien
rond zijn polsen sluit. Uiteindelijk wordt Justyce weer vrijgelaten, zonder verdere
aanklachten (en ook zonder excuus), maar het incident houdt hem bezig. Nu hij
verhuisd is naar een betere wijk, wordt hij nog steeds lastiggevallen door de
jongens uit zijn oude buurt en hij voelt zich ook niet welkom in zijn nieuwe klas.
De enige uitzondering is Sarah Jane, Justyce' knappe – en witte – debatpartner,
van wie hij wenste dat hij haar niet zo leuk vond. Op een dag rijdt Justyce samen
met zijn beste vriend Manny rond in de auto – raampjes open, muziek hard aan.
Dat valt niet in goede aarde bij een automobilist die naast hen staat te wachten
voor het stoplicht. Maar zijn twee brutale jongens die het volume net iets te hard
zetten reden genoeg om een wapen te trekken? 'Een krachtig, ontwrichtend
verhaal dat je niet weg kunt leggen en dat de geschiedenis en de huidige situatie
van racisme in Amerika blootlegt.' John Green 'Ongelooflijk, eerlijk,
hartverscheurend! Een must-read!' Angie Thomas, auteur van The Hate U Give
'Het verhaal van Justyce is serieus, grappig, pijnlijk menselijk en hoopvol. Ik ben
voor altijd veranderd.' Becky Albertalli, auteur van Simon vs. de verwachtingen
van de rest van de wereld 'Rauw en aangrijpend.' Jason Reynolds, auteur van 67
seconden 'Wat Justyce en Manny overkomt is nog steeds de dagelijkse realiteit
voor veel te veel mensen. Ouders die hun kinderen moeten bijbrengen hoe ze
zich moeten gedragen als ze met de politie in aanraking komen, omdat ze het
anders misschien niet overleven. En jongeren die elke dag voor de keuze staan:
blijf ik mijn best doen of haak ik af? Dit boek heeft me echt de ogen geopend. Het
kan zo niet langer.' Margot Reesink, vertaler van Wat zou Martin doen?
On a rainy day a little girl tries to tell a story to her brother, whose own idea about
how the story goes results in a new version of an old folk tale.
Two children play hide and seek in the barn.
In this vivid adaptation of a 12th-century Japanese tale, Izumi finds worms, toads,
and especially caterpillars much more fascinating than the hobbies of the ladies
in the Emperor's court. Full color.
First published in 2001. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa
company.
This interdisciplinary curriculum guide helps teachers introduce their students to
economics using popular children's stories.
'Een verhaal vol echte magie, wonderlijke reizen, liefdesverdriet en hoop. Dit is
een schitterend boek.'- Ally Condie, New York Times-bestsellerauteur. Ik zie je in
de kosmos is een ontroerend en onvergetelijk verhaal over optimisme en
menselijke relaties en iedereen zal Alex met zijn nieuwsgierigheid, intelligentie en
humor vanaf de eerste bladzijde in zijn hart sluiten. Voor de lezers van Het
wonderlijke voorval van de hond in de nacht en De werken van T.S. Spivet Wat
zou jij doen als je alleen met je moeder woonde, die soms haar 'stille dagen'
heeft, en je een iPod de ruimte in wilt sturen om aan buitenaardse wezens uit te
leggen hoe we hier op aarde leven? De 11-jarige Alex Petroski woont in
Rockview, Colorado, samen met zijn moeder en zijn hond, die hij heeft vernoemd
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naar zijn grote held, de astronoom Carl Sagan. Alex zorgt voor zijn moeder, die
soms dagenlang in bed ligt en niet aanspreekbaar is. Zijn droom is om zijn
goudgeverfde iPod de ruimte in te sturen, net zoals Sagan in de jaren zeventig
met een gouden plaat heeft gedaan. Hij spreekt al zijn belevenissen in op zijn
iPod, gericht aan intelligente buitenaardse wezens die deze misschien op een
dag in de ruimte zullen vinden. Om zijn droom te verwezenlijken gaat Alex samen
met zijn hond Carl Sagan naar een festival voor amateurastronomen, waar hij de
iPod met zijn zelfgebouwde raket wil lanceren. Helaas mislukt deze poging en hij
raakt samen met zijn hond verzeild in een roadtrip door Amerika. Hij ontmoet
onderweg allerlei bijzondere mensen, die hem naar nieuwe plekken meenemen.
Hierdoor komt hij de waarheid achter zijn vader op het spoor, die acht jaar
daarvoor is overleden.
This project-based resource encourages cooperative, interactive learning
experiences that not only help students make connections between various math
skills but also make important connections to the real world.
"The accompanying CD-ROM contains the full text of two epic stories plus
additional worksheets, handouts, and art."--Page 4 of cover.
Hilarische whodunit van topauteur Mac Barnett Sst… niet verklappen, maar Mac
Barnett was geen gewoon kind, hij was geheim agent! En niet de minste: hij
spioneerde voor de koningin van Engeland. In dit heerlijk geïllustreerde 7+-boek
moet Mac B. in actie komen wanneer de juwelen van de koningin gestolen zijn.
Hij reist de hele wereld over… maar vindt hij ze ook echt? Topauteur Mac Barnett
geeft eindelijk (op hilarische wijze) prijs hoe het is om een geheim agent te zijn…
als kind! ‘De grappige tweekleurige illustraties van Lowery sluiten perfect aan op
het doldwaze avontuur, dat zelfs de minder enthousiaste lezers zal aanspreken.’
Publishers Weekly ‘Een hilarisch verhaal dat lezers reikhalzend doet uitzien naar
het vervolg.’ Kirkus
Een muis spoelt aan op een onbewoond eiland en moet al zijn talent gebruiken
om in leven te blijven.
Suggests reading materials to use in conjunction with the teaching of
mathematical concepts and activities
What is your favorite thing to do in the whole world? Whatever it is, odds are that you don’t like
doing it as much as the elephant in this book enjoys smashing small cars. He’ll smash any
small car that drives down his road. He smashes yellow cars, he smashes blue cars, he
smashes red cars, all the while singing a special car-smashing song. Then one day a man
comes to town and opens a small-car store right on the elephant’s road. You can probably
guess what the elephant does next, but the real fun starts when the man turns the tables on
the elephant—and his plan is a smashing success. Jean Merrill’s story of gleeful destruction,
revenge, and conciliation is accompanied by Ronni Solbert’s colorful crayon drawings. Rarely
has property damage looked so adorable.
A Treasury of Hundreds of Books that Help Boys Grow andFlourish "Images-strong, proud and
happy, brave, and now also humorous . . .what a joy it is to see black faces of all shades in our
children'sbooks."-Doug E. Doug, Actor, The Bill Cosby Show "As a child . . . I wish there had
been more books that reflectedmy world and my interests."-Earl G. Graves, Chairman,
Publisher,and CEO, Black Enterprise magazine How do you know which books are the best for
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boys at every age?Now, two of the mothers who founded the esteemed Black
BooksGalore!-the nation's leading organizer of African Americanchildren's book festivals-and
the authors of the highly acclaimedBlack Books Galore! Guide to Great African American
Children'sBooks, share their expert advice. Let BBG! help you open the doorto a wonderful
world of reading for the boys in your life. Invaluable for parents, teachers, and librarians, this
easy-to-use,delightfully illustrated reference guide features: * Quick, lively descriptions of over
350 books * Hundreds of young black heroes and positive role models * Reflections from kids,
famous authors, illustrators, and publicfigures about their favorite childhood books * Easy-tofind listings organized by age level and indexed bytitle, topic, author, and illustrator *
Recommended reading for parents of boys "This is a great resource that fills a tremendous
need. It shouldbe on parents' shelves at home as well as in every school."-AlvinF. Poussaint,
M.D., Harvard Medical School, on Black Books Galore!Guide to Great African American
Children's Books
Nim woont samen met haar vader Jack op een eiland. Als Jack een paar dagen de zee op
gaat, blijft Nim alleen achter. Als er een storm nadert, kan Nim haar vader niet waarschuwen.
Vanaf ca. 8 jaar.
A fun, engaging, 43-page booklet-style Novel Study complete with a challenging, book-based
Word Jumble and Word Search. Based on 'The Toothpaste Millionaire' by Jean Merrill. *
Follows Common Core Standards * This 43-page booklet-style Novel Study is designed to
follow students throughout the entire book. The questions are based on reading
comprehension, strategies and skills. The Journal is designed to be enjoyable and keep the
students engaged. The novel study contains many different types of questions for students to
think about and answer before, during, and after they finish each chapter. Types of questions
include: Narrative Elements Predict Connect Infer Reflect Sequence Vocab/Context Clues
Character Traits and more... Complete with a challenging, book-based Word Search and Word
Jumble This booklet is in PDF format. For help printing a booklet in Adobe, use the following
link: http://helpx.adobe.com/acrobat/kb/print-booklets-acrobat-reader.html Check out the
preview! I hope you enjoy :) The Toothpaste Millionaire Novel Study - based on the wonderful
story by Jean Merrill Visit my shop, McMarie, at Teacher's Notebook.Or view this product, The
Toothpaste Millionaire (Jean Merrill) Novel Study / Reading Comprehension.
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