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Het oog van de wereld Robert Jordan 2014-01-01 In dit eerste deel van Robert Jordans Het Rad des Tijds-cyclus – nu met compleet nieuwe proloog Raven – dreigt alles wat was, wat is en wat
zal zijn verloren te gaan. Want zo staat het geschreven... Het Rad des Tijds is onbetwist de meest aansprekende fantasy-cyclus van de afgelopen decennia. In dit ambitieuze epos verhaalt
Robert Jordan van een profetie die lang geleden is gedaan, van een eeuw die lang geleden is voorspeld, de eeuw die nu is wedergekomen op het Rad des Tijds. Alles wat was, wat is en wat zal
zijn dreigt nu onder de Schaduw verloren te gaan. Want zo staat het geschreven... In het ooit zo vredige dorpje Emondsveld breken roerige tijden aan. Grote gebeurtenissen in de buitenwereld,
eerder slechts verre geruchten, werpen hun donkere schaduw over Emondsveld. En daar blijft het niet bij. De komst van onbekende vreemdelingen brengt grote veranderingen met zich mee,
veranderingen die niet zijn terug te draaien en die voorgoed het leven van alle betrokkenen zullen veranderen. Er moet iets gebeuren, zoveel is duidelijk. Het gevolg is dat vijf jonge
Emondsvelders van huis en haard vertrekken en zo het middelpunt worden van een vernietigende reeks gebeurtenissen die de wereld in heftige beroering zullen brengen. `Verbeelding en
vertelkunst evenaren inmiddels die van Tolkien.' Publishers Weekly
De spionnenclub Rebecca Stead 2013-09-10 Als Georges met zijn ouders naar een nieuwe flat verhuist ontmoet hij Kitser, die een spionnenclub heeft in de kelder. Georges wordt zijn
compagnon. Samen houden ze de mysterieuze Mr. X in de gaten, die een groot geheim lijkt te hebben. Kitser bedenkt een plan om het huis van Mr X binnen te dringen. Maar hoe ver mag je
gaan als je iemand bespioneert? En vertelt Kitser wel de waarheid? De spionnenclub is een spannend en ontroerend boek over vriendschap en moed, dat lezers tot het einde toe in zijn greep
houdt en verrast.
Readers Front and Center Dorothy Barnhouse 2014-03-28 Every teacher wants and expects his or her students to be reading increasingly complex texts, yet sometimes the gap between our
expectations and our students' abilities seems wide and deep. It's tempting to look at that gap and step in to fill it for them, but then we'd be doing most of the "heavy lifting"--the understanding,
analysis, and interpretation that our students should be learning for themselves. So how can teachers reverse this trend and ensure that our students are fully entering, absorbing, and
experiencing texts? How can we make sure they're making complex meaning "independently and proficiently," as the Common Core State Standards require? Readers Front and Center
answers these questions by framing instruction that starts with the student. You'll learn how to do the following: · Research and listen to your students so your teaching can be more targeted ·
Notice and name your students' thinking so they can "see" what complex thinking looks and sounds like · Set your students up to be problem solvers · Prepare your students to do increasingly
complex thinking in increasingly complex texts Filled with examples of one-on-one conferences, small groups, and whole-class scenarios, this essential book provides an accessible and inspiring
model of how--and why--we need to put students at the front and center of our teaching.
Als je terugkomt Rebecca Stead 2012-07-12 Op een dag ontdekt Miranda een geheimzinnig briefje in haar bibliotheekboek, geschreven door een onbekende: Ik ben gekomen om het leven van
je vriend te redden, en dat van mezelf. Ik vraag je twee gunsten. Eén: je moet me een brief schrijven. Miranda vindt nog meer briefjes, achtergelaten op plaatsen waar alleen zij ze zou kunnen
vinden. Het lijkt alsof de afzender alles over haar weet, zelfs dingen die nog niet eens gebeurd zijn! Van wie zijn de briefjes? En hoe kan ze door een brief te schrijven iemands leven redden? Als
je terugkomt is een spannend en mysterieus verhaal over vriendschap en tijd, dat werd bekroond met de Newbery Medal 2010 voor het beste Amerikaanse jeugdboek.
Waarom ik soms op en neer spring Naoki Higashida 2018-08-14 Unieke autobiografie van een dertienjarige autistische jongen – met een inleiding van David Mitchell, die zelf een autistische
zoon heeft Waarom fladderen autistische kinderen met hun handen voor hun ogen? Of gaan ze door het lint als ze een foutje maken? Het is vaak lastig om het gedrag en de belevingswereld
van een autist te begrijpen. Naoki Higashida lijdt aan een zware vorm ervan, waardoor hij nauwelijks in staat is om te communiceren. Dankzij een betrokken onderwijzer die vindingrijk met hem
aan de slag ging om karakters, woorden en zinnen te leren via een alfabetraster, slaagde Naoki erin om, mede door zijn doorzettingsvermogen, woorden te kunnen spellen. In Waarom ik soms
op en neer spring geeft hij antwoord op de vragen die velen zich bij autisme stellen. Naoki bewijst dat ook mensen met autisme over fantasie, humor en empathie beschikken en maakt op een
indringende en ontroerende wijze duidelijk hoe belangrijk geduld en begrip zijn. De pers over Waarom ik soms op en neer spring ‘Zijn verslag van een leven dat vaak en heftig op zijn kop staat,
ontroert door de zorgvuldigheid waarmee hij dit tumult onder woorden probeert te brengen.’ de Volkskrant ‘Een van de meest bijzondere boeken die ik ooit heb gelezen. Ontroerend en een
eyeopener.’ Jon Stewart, The Daily Show ‘Amazing times a million.’ Whoopi Goldberg
De drakenoppasser Josh Lacey 2016-03-15 Supergrappig drakenboek voor 7+ Lieve oom Morton, pak nu onmiddellijk een vliegtuig en kom terug! Uw draak heeft Jemima opgegeten. Emily
houdt (eh... hield) zielsveel van dat konijn! Maar ik moet nu ophouden, ik ruik een brandlucht... Eddie Het klonk zo simpel: Eddie zou een weekje op het ietwat ongewone huisdier van zijn oom
Morton passen, terwijl die op vakantie is. Maar al gauw is de koelkast leeg, staan de gordijnen in de fik en rent de postbode hun huis voorbij… Wanneer Eddie langzaamaan wat meer
drakenoppaservaring heeft opgedaan, blijkt draak Ziggy opeens verdwenen. Eddie vindt hem terug in een kast. Heeft hij soms iets te verbergen? Wat is toch het geheim dat oom Mortons draak
met zich meedraagt? uiten!
Ben zo terug Sarah Weeks 2006 De 12-jarige Heidi (ik-figuur) wil graag weten of ze familie heeft en waar haar geestelijk gehandicapte moeder vandaag komt. Ze besluit met de bus op pad te
gaan om haar verleden te achterhalen. Vanaf ca. 11 jaar.
A Study Guide for Nora Raleigh Baskin's "Anything But Typical" Gale, Cengage Learning 2016-06-29 A Study Guide for Nora Raleigh Baskin's "Anything But Typical," excerpted from Gale's
acclaimed Novels for Students. This concise study guide includes plot summary; character analysis; author biography; study questions; historical context; suggestions for further reading; and
much more. For any literature project, trust Novels for Students for all of your research needs.
Sam Lincoln Peirce 2019
We gingen bramen plukken Doris Buchanan Smith 1988 Een 9-jarige jongen vertelt over zijn vriendje Jamie, die is gestorven nadat hij door een bij is gestoken. Maar gelukkig begrijpen de
mensen om hem heen hoe hij zich voelt.
Vis in een boom Lynda Mullaly Hunt 2021-08-09 Een ontroerend en bekroond feel good verhaal voor ieder mens dat wel eens het gevoel heeft buiten de boot te vallen of anders te zijn. 'Iedereen
is goed in iets, op zijn eigen manier. Maar als je een vis in een boom laat klimmen en hem daarop beoordeelt, zal hij zijn hele leven denken dat hij dom is.' - Albert Einstein Ally is slim. Slim
genoeg om iedereen voor de gek te houden. In welke klas ze ook terechtkomt, ze is kampioen in het voorkomen dat iemand haar geheim ontdekt. Ze kan namelijk niet lezen. Maar dan krijgt ze
een nieuwe meester. Hij begrijpt dat er achter Ally’s stoerheid een ander meisje zit. Een meisje dat helemaal niet dom is, maar dyslectisch. Voor Ally vallen alle puzzelstukjes langzaam op hun
plaats. Haar zelfvertrouwen groeit en er gaat een wereld voor haar open.
Flora en de fantastische eekhoorn Kate DiCamillo 2021-05-26 Flora is een meisje van tien. Haar ouders zijn gescheiden en ze houdt van stripverhalen over superhelden. Op een dag kijkt ze uit
het raam en ziet ze hoe een eekhoorn in de stofzuiger van haar buurvrouw verdwijnt. Vanaf dat moment verandert Flora's leven. De eekhoorn wordt haar vriend. Maar Ulysses is allesbehalve
een gewone eekhoorn: hij kan vliegen en schrijft poëzie. Ulysses is Flora's superheld.
Max en de Maximonsters Maurice Sendak 1968 Op de avond dat Max voor straf zonder eten naar bed wordt gestuurd, beleeft hij op zijn eigen kamer de wildste avonturen. Prentenboek vol
griezels. Vanaf ca. 4 jaar.
De druiven der gramschap John Steinbeck 2013-05-17 Schokkend en controversieel was Steinbecks klassieke meesterwerk toen het in 1939 verscheen en Amerika met zijn eigen zelfkant
confronteerde. Tegen de achtergrond van het kurkdroge Oklahoma en het migrantenleven in Californië volgen we de familie Joad, die, net als duizenden andere kleine boeren en landarbeiders
in de jaren dertig, gedwongen is naar het westen te vertrekken op zoek naar het beloofde land of in ieder geval naar werk. Hun verhaal is er een van valse hoop, onmogelijk verlangen en
dromen die in duigen vallen. Toch weet Steinbeck hun strijd zó intens menselijk, groots en met een geweldige morele visie te beschrijven, dat De druiven der gramschap een lofzang op het
uithoudingsvermogen en de waardigheid van de menselijke geest is.
Stick Dog Tom Watson 2020-07-21 Maak kennis met Stick Dog: een nieuwe kinderboekenheld met vier poten, een natte neus en vooral een onstilbare honger. Samen met zijn vier chaotische
hondenvrienden gaat Stick Dog op jacht naar de perfecte hamburger, want ze hebben bijzonder veel trek… Als die zoektocht toch ietsje ingewikkelder blijkt dan verwacht, is het tijd voor een
nieuw plan. Stick Dog en zijn vrienden storten zich van het ene avontuur in het andere: van het stelen van een auto tot met z’n vijven van een berg afspringen. Wat er ook gebeurt, deze honden
zijn vastbesloten om vanavond hamburgers te eten!
Teaching Young Adult Literature Thomas W. Bean 2013-02-14 Teaching Young Adult Literature: Developing Students As World Citizens (by Thomas W. Bean, Judith Dunkerly-Bean, and Helen
Harper) is a middle and secondary school methods text that introduces pre-service teachers in teacher credential programs and in-service teachers pursuing a Masters degree in Education to
the field of young adult literature for use in contemporary contexts. The text introduces teachers to current research on adolescent life and literacy; the new and expanding genres of young adult
literature; teaching approaches and practical strategies for using young adult literature in English and Language Arts secondary classrooms and in Content Area Subjects (e.g. History); and
ongoing social, political and pedagogical issues of English and Language Arts classrooms in relation to contemporary young adult literature.
Rules Cynthia Lord 2008 Frustrated at life with an autistic brother, twelve-year-old Catherine longs for a normal existence but her world is further complicated by a friendship with a young
paraplegic.
Neem mijn hand Kate DiCamillo 2020-03-31 Ontroerend verhaal over vriendschap Raymie heeft een plan. Als ze 'Mini Miss Midden-Florida Autobanden' wordt, komt ze vast in de krant. En als
haar vader dat ziet, komt hij (misschien) terug. Dan ontmoet Raymie twee andere deelnemers: Louise, die uit een showbizzfamilie komt, en Billie, die vastbesloten is de boel te saboteren. Maar
als de wedstrijd dichterbij komt, ontstaat er een onwaarschijnlijke en onvergetelijke vriendschap. Een vriendschap die hun twijfels doet vervagen. Een vriendschap die hen met nieuwe ogen naar
de wereld doet kijken.
Schuldig Nancy Werlin 2000 Nadat David is vrijgesproken van moord op zijn vriendin, gaat hij bij familie in een andere staat wonen om zijn school af te maken; hij vindt er niet de rust waarop hij
gehoopt had.
De tovervinger Roald Dahl 2016-01-26 'De tovervinger' is een fantastisch kinderboek van bestsellerauteur Roald Dahl. Met prachtige tekeningen van bekroond illustrator Quentin Blake. Dit ebook kun je op je smartphone, tablet én op je e-reader lezen. Dit e-book is geschikt voor zowel iOS- als Android-besturingssystemen. 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 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
Suzy en de kwallen Ali Benjamin 2016-07-05 Nadat haar voormalige beste vriendin verdrinkt, is Suzy Swanson ervan overtuigd dat dit komt dooreen zeldzame kwallenbeet. Dingen gebeuren
immers heus niet zomaar. Teruggetrokken in haar eigen stille wereld, ontwikkelt ze een plan om haar theorie te bewijzen, zelfs als het betekent dat niemand haar gelooft en ze de wereld over
moet reizen in haar eentje. Winnaar van de Gouden Lijst 2017 'Suzy en de kwallen is helder en vloeiend geschreven, erg toegankelijk, maar toch ook vol met mogelijkheden voor discussie. Een
ongewoon fijne eerste roman. Booklist Magazine 'Een boek dat je raakt.’ NRC
Het reuzenradmysterie Siobhan Dowd 2011-05-31 Londen, maandag 24 mei, 11.32 uur Ted en Kat zien hun neef Salim in een cabine van het London Eye stappen, het grootste reuzenrad ter
wereld. Londen, maandag 24 mei, 12.02 uur De cabine staat weer op de grond en de deuren gaan open. Alle mensen stappen uit maar waar is Salim? Wanneer hij op mysterieuze wijze

verdwenen is uit de gesloten cabine van het reuzenrad, is iedereen over zijn toeren. Is hij spontaan ontbrand? (Teds theorie.) Is hij ontvoerd? (Tante Glorias theorie.) Is hij nog wel in leven? (De
onuitgesproken angst van de familie.) Zelfs de politie is verbijsterd. Ted en Kat zetten hun broer-zusgeruzie opzij. Ze volgen een spoor door Londen in een wanhopige poging hun neef te vinden.
Maar de tijd staat niet stil.
De zeven eigenschappen voor succes in je leven Stephen Covey 2014-01-27 De 7 eigenschappen is al 25 jaar een klassieker. Het is het perfecte boek voor mensen die meer sturing aan hun
leven willen geven. De zeven eigenschappen vormen een complete aanpak om te leven naar de principes die voor jou belangrijk zijn of je nu betere keuzes wilt maken, jezelf en anderen beter
wilt begrijpen of weerbaarder wilt worden in deze hectische tijden. Essentieel, krachtig, realistisch: De 7 eigenschappen is een boek waar je je leven lang profijt van hebt. Stephen Covey (19322012) is de grootmeester van de persoonlijke ontwikkeling. Hij was een veelgevraagd en gedreven coach, schrijver en spreker. De 7 eigenschappen werd in 38 talen vertaald en er zijn
wereldwijd meer dan 25 miljoen exemplaren verkocht.
Meneer Pip Lloyd Jones 2010-09-14 De dertienjarige Matilda woont op het eiland Bougainville in de Grote Oceaan. Op deze idyllische plek woedt al enkele jaren een allesvernietigende
burgeroorlog, die het alledaagse leven totaal heeft ontregeld. Al zesentachtig dagen heeft Matilda niet naar choool kunnen gaan, totdat meneer Watts, de enige blanke man in het dorp, de
school weer opent. Zijn gebrek aan leservaring besluit hij te compenseren door elke dag een hoofdstuk uit Great Expectations van Charles Dickens voor te lezen. Niet alleen de kinderen raken in
de ban van de avonturen van Pip, ook de andere dorpsbewoners komen naar de school om de verhalen te horen. Maar op een eiland waar oorlog domineert, heeft de kracht van literatuur
verstrekkende gevolgen. Meneer Pip is een duizelingwekkende prestatie. Een overgetelijke roman over liefde en verraad, over de betekenis van namen en de uiteindelijke overwinning van de
verbeelding.
Een brug naar Terabithia / druk 3 Katherine Paterson 2007-03 Jess (10) en Leslie, uit verschillende milieus afkomstig en met totaal verschillende karakters, raken bevriend. Zij kunnen zich
samen uitleven in hun gefantaseerde koninkrijk Terabithia, maar dat loopt tragisch af. Vanaf ca. 10 jaar.
Readers Writing Elizabeth Hale 2014-10-14 When faced with a blank page in their readers' notebooks, students often fall back on what is familiar: summarizing. Despite our best efforts to model
through comprehension strategies what good readers do, many students struggle to transfer this knowledge and make it their own when writing independently about books. In Readers Writing,
Elizabeth Hale offers ninety-one practical lessons that show teachers how students of all ability levels can use readers' notebooks to think critically, on their own, one step at a time. Each of the
lessons uses a fiction or nonfiction book to address a comprehension strategy--questioning, connecting, analyzing, synthesizing, evaluating, visualizing, or monitoring--by showing students one
specific way they can write about their thinking. Each lesson also provides an example of how to model the strategy. All of the lessons follow a similar format with five components--Name It, Why
Do It?, Model It, Try It, and Share It--and include time for students to actively process what they learn by talking about and trying out the strategy in their readers' notebooks. Elizabeth also
provides suggestions for supporting student independence, managing independent writing time, scaffolding comprehension of nonfiction texts as well as assessing and conferencing with
readers' notebooks. Helpful appendices include a table that illustrates how each lesson aligns with the Common Core State Standards and a list of additional titles that can be used to
demonstrate each of the ninety-one lessons. Readers Writing gives teachers a way to engage all children with readers' notebooks, to learn the language of thinking, one strategy at a time, and to
become lifelong readers who can think and write critically on their own.
In de ban van de ring John Ronald Reuel Tolkien 2011
De oorlog die mijn leven redde Kimberly Brubaker Bradley 2017-01-10 De oorlog die mijn leven redde van Kimberly Brubaker Bradley is een aangrijpend jeugdboek voor lezers van 10 tot 14
jaar. Kimberly Brubaker Bradley is een New York Times bestsellerauteur en Newbery Honor Awardwinnaar. Haar aangrijpende jeugdboek ‘De oorlog die mijn leven redde’ zal lezers van 10 tot
14 jaar doen huiveren en ontroeren. De negenjarige Ada heeft nog nooit een stap buiten de deur gezet. Haar moeder schaamt zich voor Ada’s klompvoeten en houdt haar binnen. Maar als haar
broertje geëvacueerd wordt uit Londen om aan de oorlog te ontsnappen, grijpt Ada haar kans en glipt weg om hem te volgen. Zo begint er een nieuw avontuur voor Ada, en voor Susan Smith,
de vrouw die verplicht wordt de twee kinderen in huis te nemen. Er ontstaat een sterke band tussen Ada en Susan, maar is hij sterk genoeg om de oorlog te overleven? Kimberly Brubaker
Bradley heeft al diverse jeugdboeken op haar naam staan, waaronder ‘Leap of Faith’ en ‘Jefferson’s Sons’.
De wilde robot Peter Brown 2019-12-05 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.
A Handful of Stars Cynthia Lord 2017-05-09 When Lily's blind dog, Lucky, slips his collar and runs away across the wide-open blueberry barrens of eastern Maine, it's Salma Santiago who
manages to catch him. Salma, the daughter of migrant workers, is in the small town with her family for the blueberry-picking season. After their initial chance meeting, Salma and Lily bond over
painting bee boxes for Lily's grandfather, and Salma's friendship transforms Lily's summer. But when Salma decides to run in the upcoming Blueberry Queen pageant, they'll have to face some
tough truths about friendship and belonging. Should an outsider like Salma really participate in the pageant-and possibly win? Set amongst the blueberry barrens and by the sea, this is a
gorgeous new novel by Newbery Honor author Cynthia Lord that tackles themes of prejudice and friendship, loss and love.
Mijn vriend Crenshaw Katherine Applegate 2017-04-05 Jackson houdt van feiten. Van dingen die waar zijn. Zoals twee-plus-twee-is-vier. Maar dan duikt Crenshaw op. Crenshaw is een zwartwitte 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.
Dagboek van een halve indiaan Sherman Alexie 2008 De indiaan Junior (14, ik-figuur) besluit op een dag naar een blanke school buiten het reservaat te gaan. Zijn strijd om een plaats in die
wereld vertrouwt hij toe aan zijn dagboek. Vanaf ca. 12 jaar.
Freak de Kanjer William Rodman Philbrick 1997 De gehandicapte, veel te kleine, maar slimme Kevin heeft een heel bijzondere vriendschap met de grote, niet al te snuggere Max. Samen zijn ze
slim en sterk. Vanaf ca. 12 jaar.
Drums, girls & dangerous pie Jordan Sonnenblick 2008 De 13-jarige Steven is gek op drummen en het mooiste meisje van school. Als zijn kleine broertje leukemie krijgt, verandert er veel in hun
gezin. Vanaf ca. 12 jaar
Niemandsjongen Katherine Marsh 2018-10-05 Niemandsjongen van Katherine Marsh is het aangrijpende verhaal over een 14-jarige Syrische vluchteling die bevriend raakt met een rijke
Amerikaanse jongen. Een must read voor alle kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs. Niemandsjongen van Katherine Marsh is het aangrijpende verhaal over een 14-jarige Syrische
vluchteling die bevriend raakt met een rijke Amerikaanse jongen. Een must read voor alle kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs. De 14-jarige Ahmed houdt zich verborgen in een
wijnkelder van een groot huis. Daar probeert hij zo goed en zo kwaad als het gaat te overleven. Samen met zijn vader ontvluchtte hij de oorlog in Syrië. Maar tijdens de gevaarlijke overtocht naar
Europa ging zijn vader dood, en nu is Ahmed alleen in een grote stad waar niemand hem wil. Dan ontmoet hij Max, een 13-jarige jongen die in het grote huis woont en heimwee heeft naar zijn
thuisland Amerika. De twee jongens ontdekken wat het betekent om moedig te zijn en hoe hoop je toekomst kan veranderen... Een actueel verhaal over moed en vriendschap, waarin subtiel een
link wordt gelegd met de ondergedoken Joden in de Tweede Wereldoorlog. Indringende jeugdroman over een 14-jarige Syrische vluchteling geschreven door journalist en auteur Katherine
Marsh.
12 regels voor het leven Jordan B. Peterson 2018-04-20 Wat moet íedereen in de moderne wereld weten? Om antwoord te geven op deze moeilijkste vraag der vragen combineert de
gerenommeerde psycholoog Jordan B. Peterson de zwaarbevochten waarheden van oude tradities met verbluffende ontdekkingen van grensverleggend wetenschappelijk onderzoek. Op
humoristische, verrassende en informatieve wijze vertelt Jordan Peterson ons waarom kinderen die aan het skateboarden zijn met rust gelaten moeten worden, welk verschrikkelijk noodlot
mensen die te snel oordelen te wachten staat, en waarom je altijd een kat moet aaien als je er een tegenkomt. Peterson legt grote verbanden en distilleert daarbij uit alle kennis van de wereld 12
praktische en fundamentele leefregels. In 12 regels voor het leven maakt Jordan Peterson korte metten met de moderne clichés van wetenschap, geloof en de menselijke natuur, en tegelijkertijd
transformeert en verrijkt hij de denkwijze van zijn lezers. Dr. Jordan B. Peterson (1962) is psycholoog, cultuurcriticus en hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Toronto. Zijn
wetenschappelijke artikelen hebben de moderne kijk op persoonlijkheid en creativiteit voorgoed veranderd. Peterson heeft honderdduizenden volgers op social media en zijn YouTube-clips zijn
meer dan 27 miljoen keer bekeken. 'Peterson is vandaag de dag de invloedrijkste intellectueel van de westerse wereld. Voor miljoenen jonge mannen blijkt de methode-Peterson het perfecte
tegengif voor de mengeling van knuffelen en beschuldigen waarin ze zijn grootgebracht.' - DAVID BROOKS, THE NEW YORK TIMES 'Hoewel ik in veel opzichten met Peterson van mening
verschil, ben ik het hartgrondig eens met zijn nadruk op het zorgvuldig, zonder vooroordelen bekijken van grote maatschappelijke en persoonlijke kwesties om daar rationele, weloverwogen
oplossingen voor te vinden. Dit boek staat er vol mee.' - LOUISE O. FRESCO 'Peterson stapt als een magiër door de ideeëngeschiedenis van het Westen, en hij maakt alles urgent, en stralend.
Ja, er zijn regels voor het leven, met moeite gedistilleerd in de wildernis van het bestaan, gevoed met klassieke waarden en inzichten die de tand des tijds doorstaan, als wij volharden. Peterson
is momenteel de belangrijkste "praktische" intellectueel.' - LEON DE WINTER 'Peterson is een genie op vele vlakken. 12 regels voor het leven is een groot, controversieel, ontnuchterend boek.' THE TIMES 'Peterson is geen gebrek aan empathie te verwijten. Hij is als een vaderfiguur.' - TROUW
Half a Chance Cynthia Lord 2016-05-10 A moving middle-grade novel from the Newbery Honor author of Rules. When Lucy's family moves to an old house on a lake, Lucy tries to see her new
home through her camera's lens, as her father has taught her -- he's a famous photographer, away on a shoot. Will her photos ever meet his high standards? When she discovers that he's
judging a photo contest, Lucy decides to enter anonymously. She wants to find out if her eye for photography is really special -- or only good enough. As she seeks out subjects for her photos,
Lucy gets to know Nate, the boy next door. But slowly the camera reveals what Nate doesn't want to see: his grandmother's memory is slipping away, and with it much of what he cherishes
about his summers on the lake. This summer, Nate will learn about the power of art to show truth. And Lucy will learn how beauty can change lives...including her own.
Gaten Louis Sachar 2010-10 Stanley komt onschuldig terecht in een strafkamp voor criminele jongens die elke dag een groot gat moeten graven. Hij ontdekt dat dit zware werk iets te maken
heeft met de avonturen van zijn overgrootvader. Vanaf ca. 13 jaar.
Grotendeels ongevaarlijk Douglas Adams 2011-10-07 Het Transgalactisch Liftershandboek (Engels: The Hitchhikers Guide to the Galaxy) is een komisch sciencefictionfranchise bedacht door
Douglas Adams. Het begon als een radiohoorspel van twaalf afleveringen, voor het eerst uitgezonden in 1978 door BBC Radio, daarna door de BBC World Service. In 1981 werd er een
zesdelige televisieserie gemaakt. Al snel volgden andere media, waaronder een computerspel, drie toneelbewerkingen, negen graphic novels, een speelfilm en heel veel merchandise. De
boekenserie was echter het succesvolst: tussen 1979 en 1992 verschenen vijf delen van de reeks. In 2008 kreeg auteur Eoin Colfer toestemming van de weduwe van Douglas Adams om de
reeks af te maken met een zesde deel dat dit jaar in het Nederlands verschijnt: En dan nog iets...
Veroordeeld Paul Fleischman 2003 Nadat een 16-jarige Amerikaanse jongen een dodelijk ongeluk heeft veroorzaakt, wordt hij veroordeeld tot een vreemde taakstraf waardoor hij zichzelf beter
leert kennen.
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