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Chapter 11 Wordwise
Physical Science
Jennifer Donnelly combineert romantiek, historie en
spanning op meesterlijke wijze Londen, 1888. Fiona
Finnegan woont in een van de armoedige steegjes van
East End, waar overdag kinderen spelen en ’s nachts
dieven, prostituees en dromers rondhangen. Ze werkt net
als haar vader in de theefabriek van William Burton en
droomt ervan om ooit samen met haar grote liefde Joe
Bristow een eigen theewinkeltje te kunnen openen.
Fiona’s leven staat op z’n kop als haar vader door een
onverklaarbaar ongeluk in de fabriek sterft. Fiona
vermoedt dat er opzet in het spel is en dat ook zij gevaar
loopt. Ze vlucht naar New York en werkt zich daar op
naar de top van de Manhattanse theehandel. Ondanks haar
succes kan ze het verleden echter niet laten rusten. Ze
keert terug naar Londen voor een gevaarlijke confrontatie
met de man die de dood van haar vader op zijn geweten
heeft... De pers over de boeken van Jennifer Donnelly
‘Doordrenkt van romantiek en authentieke details uit de
tijdsperiode, zal dit boek alle fans van epische historische
fictie enorm aanspreken.’ Booklist ‘Genieten: zo veel
pagina’s vol met romantiek, snode plannen,
gedetailleerde achtergronden, plottwists en cliffhangers.’
Publishers Weekly ‘Jennifer Donnelly heeft haar
historische huiswerk goed gedaan.’ The Washington Post
Alle zeven e-boeken uit de, met meerdere prijzen
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bekroonde Harry Potter-reeks, die meerdere bestsellers
bevat, beschikbaar als een download met prachtige
kaftontwerpen van Olly Moss. Geniet van de verhalen die
de verbeelding van miljoenen wereldwijd prikkelde.
Van populair weblog naar New York Times-bestseller is
dit hét boek voor zelfhulphaters! Stop met altijd maar
positief zijn, en leer in plaats daarvan om te gaan met je
tekortkomingen en de tegenslagen in het leven. Zodra je
niet meer wegrent voor je angsten, fouten en
onzekerheden maar de pijnlijke waarheid onder ogen durft
te zien, vind je de moed en het zelfvertrouwen waar je in
deze tijd zo'n behoefte aan hebt. Mark Manson geeft je de
tools om te kiezen waar jij om geeft, en dus ook waar je
niet om geeft. Dat idee omarmen werkt bevrijdend.
Humoristisch en vol goede grappen, maar bovenal
ondersteund door wetenschappelijk onderzoek.
Prentice Hall Physical Science: Concepts in Action helps
students make the important connection between the
science they read and what they experience every day.
Relevant content, lively explorations, and a wealth of
hands-on activities take students' understanding of science
beyond the page and into the world around them. Now
includes even more technology, tools and activities to
support differentiated instruction!
A guide to programs currently available on video in the
areas of movies/entertainment, general interest/education,
sports/recreation, fine arts, health/science,
business/industry, children/juvenile, how-to/instruction.
De geheime tuin
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de autobiografie
Op vleugels van de adelaar
Hamnet
de tegendraadse aanpak voor een goed leven
Prentice Hall Physical Science Concepts in Action
Program Planner National Chemistry Physics Earth
Science
A Videohound Reference
wat we kunnen leren van traditionele samenlevingen
Een studie over de economische verhouding tusschen
mannen en vrouwen als een factor in de sociale evolutie
Ze is heel aardig-een doodgewoon meisje uit het
dorp-maar ze kan je in moeilijkheden brengen.'
Bestsellerauteur Michael Noonan is zichzelf niet
meer na de plotselinge dood van zijn vrouw
Johanna. Hij krijgt geen letter meer op papier.
Overdag doodt hij de tijd met kruiswoord-puzzels, 's
nachts wordt hij geplaagd door nachtmerries over
Johanna en hun zomerhuis Sarah Laughs in Maine.
Ondanks die nachtmerries-of misschien wel juist
vanwege de nachtmerries-besluit Michael naar Maine
te gaan. Hij is ervan overtuigd dat hij eerst moet
ontdekken wat Johanna hem probeert duidelijk te
maken over Sara Laughs, het dorp en zijn vijandige
bewoners, voordat hij de draad van zijn leven weer
op kan pakken...
Dit is het verhaal van een Balings die wél een
avontuur beleefde en tegen wil en dank volkomen
onverwachte dingen deed en zei. Hij mag dan
misschien het respect van zijn buren verloren
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hebben, maar... welnu, je zult zien of hij er
uiteindelijk beter van werd. Bilbo Balings is een
hobbit die geniet van zijn comfortabele, ambitieloze
leven. Hij moet er niet aan denken om een reis te
ondernemen die verder gaat dan de voorraadkamer
van zijn hobbithol onder De Heuvel. Maar zijn geluk
wordt verstoord als de tovenaar Gandalf met dertien
dwergen op zijn stoep staat om hem mee te nemen
op een ongewis avontuur. Ze zijn uit op de schat van
Smaug de Verschrikkelijke, een immense en hoogst
gevaarlijke draak. Maar ze zijn niet de enigen... Deze
speciale editie van De hobbit bevat illustraties van
de hand van Tolkien zelf, alsmede een voorwoord
van zijn zoon Christopher Tolkien uit 1987, dat hij
schreef om de 50ste verjaardag van De hobbit in de
Engelse taal te vieren.
De Test is het eerste deel van een nieuwe serie
waarop de fans van De Hongerspelen en Inwijding al
maanden wachten! `De Test kruipt onder je huid en
laat je niet meer los. De spanning, angst en woede
van Cia zijn levensecht. Toen het boek uit was, kon
ik nog maar aan één ding denken: meer! Marieke (26
jaar) De jonge, ambitieuze Cia Vale is tot haar
vreugde een van de uitverkorenen om deel te nemen
aan De Test: een jaarlijks terugkerend evenement
waarvoor alleen de allerbeste studenten uit de
koloniën van het Verenigd Gemenebest geselecteerd
worden. Zij die slagen voor De Test hebben de
wereld aan hun voeten liggen en zullen
klaargestoomd worden tot toekomstige leiders van
hun land. Vol goede moed, maar met
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waarschuwingen van haar vader in haar achterhoofd,
vertrekt Cia naar de hoofdstad, waar De Test zal
plaatsvinden. Als blijkt dat de inhoud van de diverse
beproevingen niet alleen geestelijk, maar ook fysiek
het uiterste van de kandidaten vraagt, ontstaat er
een onderlinge strijd tussen de deelnemers. Cia
komt al snel tot de ontdekking dat ze op zichzelf
aangewezen is, maar door haar intuïtie te volgen en
intelligentie en durf te tonen komt ze steeds een
testronde verder, terwijl haar medekandidaten stuk
voor stuk het toneel moeten verlaten, levend of
dood... Heeft Cia het in zich om ook de allerlaatste
horde te nemen? Kan ze overleven in het speelveld
van de vierde ronde: het verwoeste en vervuilde land
dat ooit Amerika was en lukt het haar om op tijd de
hoofdstad te bereiken? En kan ze de mensen die het
dichtst bij haar staan wel écht vertrouwen, of is niets
wat het lijkt?
Een echte klassieker van Ken Follett, gebaseerd op
historische feiten Teheran, december 1978. Het
regime van de sjah wankelt, de anti-Amerikaanse
stemming groeit. EDS, een Amerikaanse
computermaatschappij, heeft het merendeel van
haar personeel naar veiliger oorden gestuurd.
Slechts enkele topfunctionarissen zijn
achtergebleven. Dan wordt van twee EDSdirecteuren het paspoort afgenomen. Op grond van
vage beschuldigingen worden ze, zonder enige vorm
van proces, gevangengezet. De Amerikaanse
ambassade functioneert nauwelijks meer en wanneer
de revolutie in alle hevigheid losbarst, lijkt
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ontsnappen helemaal onmogelijk geworden... In de
pers ‘Follett is een meester.’ The Washington Post
‘Dit boek knettert van de spanning.’ San Francisco
Chronicle ‘Een buitengewoon, zeldzaam geweldig
boek. (...) Een fantastisch waargebeurd verhaal dat
net zo spannend is als een roman!’ USA Today
Prachtige hervertelling van klassieker door Imme
Dros. Vanaf 10 jaar. Mary staarde naar het roestige
ding in haar handen. Een sleutel. ‘Misschien lag hij
daar wel tien jaar begraven,’ fluisterde ze. ‘Misschien
is hij wel van de tuin!’ Ze mocht overal komen,
hadden ze gezegd, alleen niet in die ene kamer, en in
die ene tuin. Maar Mary hoort geluiden, in de
verboden kamer. Inbeelding, zeggen ze. En:
verboden! Over de muur van de geheime tuin ziet
Mary steeds dezelfde vogel vliegen. Mary houdt niet
van verboden en ook niet van geheimen... Kan zij de
geheimen ontrafelen? Tonke Dragt over De geheime
tuin: ‘Verrukkelijk boek – mijn lievelingsboek. De
geheime tuin heeft alles: het is geheimzinnig,
spannend en betoverend mooi! Een boek dat ieder
kind gelezen moet hebben.’ The Secret Gardenvan
Frances Hodgson Burnett verscheen voor het eerst
in 1911. Meer dan honderd jaar later is het verhaal
over het stugge, egoïstische weesmeisje Mary dat
een verboden, verwaarloosde tuin weer tot bloei
weet te brengen – en daarmee zichzelf – nog altijd
betoverend voor jong en oud. Prachtige vertelling
waarin de parallellen tussen natuur, vriendschap en
verbeelding onopvallend lijken, maar magisch zijn.
La sagesse suméro-accadienne
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Naar de vuurtoren / druk 1
Video Source Book
hoe 7 gewoonten zorgen voor (persoonlijk)
leiderschap bij leerlingen
El-Hi Textbooks & Serials in Print, 2003
Misdaad en straf
The leader in me
Harry Potter en de Orde van de Feniks
De economische toestand der vrouw
`Ik heet August, en ik ga niet beschrijven hoe ik
eruitzie. Wat je ook denkt, ik weet bijna zeker dat het
erger is. Auggie Pullman is geboren met een
gezichtsafwijking, en ook na veel operaties ziet hij er
nog heel ongewoon uit. Hij doet zijn best niet op te
vallen, maar mensen schrikken als ze hem zien, en ze
staren of kijken weg. Als hij tien is gaat hij voor het
eerst naar een gewone school. Auggie is bang dat hij
niet geaccepteerd zal worden, en hij krijgt gelijk. Zijn
klasgenoten negeren hem en sommigen beginnen hem
te pesten. Maar er is één meisje dat zich niet door
Auggies uiterlijk laat afschrikken... Wonder is het eerste
boek van R.J. Palacio en het is meteen een enorm
succes. In Amerika was Wonder hét boek van het jaar
en begonnen lezers campagnes tegen pesten. Het boek
verschijnt in meer dan vijfentwintig landen. `Wonder
heeft de kracht om het hart te raken en gedachten te
veranderen. The Guardian `Een prachtig en grappig
verhaal dat je soms ook tot tranen roert. The Wall
Street Journal `Een zeldzaam pareltje, prachtig
geschreven en met personages die zich nestelen in je
geheugen en in je hart. Amazon.com
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De lange weg naar de vrijheid is de beroemde
autobiografie van een van de grootste mannen van de
twintigste eeuw. Nelson Mandela beschrijft de lange
weg die hij heeft moeten afleggen van onwetende
jongen tot charismatisch staatsman. Dit is het verhaal
van misschien wel de wonderbaarlijkste omwenteling in
de geschiedenis, verteld door de man die het allemaal
heeft meegemaakt en in gang gezet. Het verhaal van
Mandela, door Mandela.
Dit boek (hardcover) is onderdeel van de TREDITION
CLASSICS serie. De makers van deze serie zijn
verbonden door hun passie voor literatuur en gedreven
met de bedoeling om alle publieke domein boeken
weer gedrukte vorm beschikbaar te maken wereldwijd. De meeste geprinte TREDITION CLASSICS
titels zijn al decennia verdwenen uit de boekenkasten.
Bij tredition geloven wij dat een goed boek nooit uit de
mode is en dat zijn waarde voor eeuwig is. Deze
boeken serie helpt bij het behouden van de literatuur
schatten. Het draagt bij in het behouden van prachtige
wereldliteratuur werken.
De beschaving waaruit onze huidige gemoderniseerde
samenleving is ontstaan, begon zon 11.000 jaar
geleden in het Midden-Oosten. Van kleine, losse
gemeenschappen van jagers-verzamelaars ontwikkelde
de mensheid zich in millennia tot onze huidige
geglobaliseerde maatschappij. Het hoogland van NieuwGuinea bleef echter tot in het begin van de 20e eeuw
geïsoleerd van de buitenwereld en haar bevolking
leefde tot het eerste contact met ontdekkingsreizigers
in 1931 nog als jagers-verzamelaars. De
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gemeenschappen in het hoogland van Nieuw-Guinea
kenden toentertijd nog geen kleding, maar ook geen
moderne technologie: er waren geen klokken, telefoons
en creditkaarten en evenmin computers, liften en
vliegtuigen. Sterker nog, er bestonden zelfs geen
schrift, metaal, geld, scholen en een centrale overheid.
Sinds dat eerste contact in 1931 heeft Nieuw-Guinea
een ongekende ontwikkeling doorgemaakt binnen een
enkele generatie had men aansluiting gevonden, een
beschavingssprong waar de rest van de mensheid elf
millennia voor nodig had. Deze stormachtige
ontwikkeling gebruikt Diamond om ons een
confronterende en leerzame spiegel voor te houden.
Prentice Hall Physical Science Concepts in Action
Program Planner National Chemistry Physics Earth
ScienceSavvas Learning Company
De lange weg naar de vrijheid
Vloed van vuur
of daarheen en weer terug
De bijenhouder van Aleppo
De test
Harry Potter: De Volledige Collectie (1-7)
Vel over been
1978. Twee Amerikanen worden gevangengezet in
Teheran. Een spectaculaire reddingsactie moet hen
bevrijden.
Including Related Teaching Materials K-12
Een naar zijn geboorteland teruggekeerde
Amerikaanse schrijver vertelt over zijn
ervaringen met het Amerikaanse leven.
Het korte leven van Shakespeare's zoon
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Hamnet die in 1596 op 11-jarige leeftijd
stierf, waarschijnlijk aan de pest.
Harry’s verplichte zomervakantie bij oom
Herman en tante Petunia op de Ligusterlaan
is dit keer nog erger dan alle voorgaande
jaren: niet alleen wordt hij door de
Duffelingen weer vreselijk behandeld, ook
zijn beste vrienden lijken hem deze zomer
totaal te negeren. Harry vindt dat hij
iets moet doen, maakt niet uit wat, om zo
snel mogelijk te kunnen terugkeren naar
Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en
Hocus-Pocus. Maar dan krijgt de vakantie
een onverwacht einde en wordt het zelfs
onzeker of Harry nog wel aan zijn vijfde
schooljaar op Zweinstein mag beginnen.
Vreemde gebeurtenissen stapelen zich op en
Harry doet ontdekkingen die het hem
onmogelijk maken kalm te blijven...
‘De bijenhouder van Aleppo’ van Christy
Lefteri is het hartverwarmende
liefdesverhaal van bootvluchtelingen Nuri
en Afra. Als ze alles hebben verloren wat
hun lief is, vlucht bijenhouder Nuri samen
met zijn vrouw Afra weg uit Aleppo. Op hun
reis door een gebroken wereld worden ze
niet alleen geconfronteerd met de
schokkende realiteit van het
vluchtelingenbestaan, maar ook met een
onuitsprekelijk verdriet: het verlies van
hun zoon Sami. Het enige wat hen op de
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been houdt, is de wetenschap dat Nuri’s
neef en zakenpartner Mustafa op hen wacht
in Groot-Brittannië, waar hij opnieuw is
begonnen met het houden van bijen. Want:
‘Waar bijen zijn, zijn bloemen, en waar
bloemen zijn, is nieuw leven en hoop.’
Christy Lefteri is geboren en getogen in
Londen. Ze is de dochter van GrieksCypriotische vluchtelingen en werkte als
vrijwilliger in het Unicef-opvangcentrum
voor vluchtelingen in Athene, waar het
idee voor ‘De bijenhouder van Aleppo’
geboren werd. ‘Dit is een roman van
internationale betekenis. Sterk uitdagend,
hij blijft je bij en opent je ogen.’ –
Heather Morris, auteur van ‘De
tattoeëerder van Auschwitz’
Gesprekken aan het hertogelijk hof van
Urbino in 1507 over de volmaakte hoveling
en de volmaakte hofdame.
School Science and Mathematics
De ballade van slangen en zangvogels
Glencoe Mathematics
Applications and Connections. Course 3
De edele kunst van not giving a f*ck
The Video Source Book
Wonder
Olivier Twist
A Guide to Programs Currently Available on
Video in the Areas of ...
In het onderwijs ligt de focus terecht
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niet meer op kennisoverdracht alleen. De
maatschappij vraagt van onze kinderen
onder meer dat ze eigen
verantwoordelijkheid nemen,
probleemoplossend kunnen denken en goed
kunnen samenwerken. Schoolprogramma’s zijn
daar niet altijd voldoende op toegerust.
The Leader in Me is een procesaanpak die
staf, leerlingen en ouders betrekt bij het
ontwikkelen van de vaardigheden die
kinderen in de eenentwintigste eeuw nodig
hebben. De aanpak is gebaseerd op de zeven
eigenschappen van effectief leiderschap en
wordt succesvol toegepast in landen over
de hele wereld, ook in de Lage Landen. De
zeven eigenschappen (gewoonten) van
effectief leiderschap: 1 Wees proactief 2
Begin met het einde voor ogen 3
Belangrijke zaken eerst 4 Denk win-win 5
Eerst begrijpen, dan begrepen worden 6
Synergie 7 Houd de zaag scherp Stephen R.
Covey was een internationaal vermaarde
leiderschapsautoriteit, adviseur en
leraar. Zijn bestseller De zeven
eigenschappen van effectief leiderschap
werd uitgeroepen tot het meest
invloedrijke leiderschapsboek van de
twintigste eeuw, met meer dan 25 miljoen
verkochte exemplaren in 38 talen. Zijn
zoon Sean Covey is executive vice
president van FranklinCovey en leidt de
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divisie Education van het bedrijf. David
K. Hatch is daar global director of
strategic initiatives. Muriel Summers is
sinds 1998 directrice van A.B. Combs in
Raleigh, North Carolina. Ze heeft de
eerste op leiderschap gebaseerde
basisschool in de Verenigde Staten
opgezet.
Het is 1839 en de spanning tussen China en
Brits-Indië is tot het kookpunt gestegen
door het algehele verbod op opiumsmokkel.
Er is geen oplossing in zicht en de Britse
overheid verklaart China de oorlog. Een
van de benodigde schepen voor de Eerste
Opium-oorlog, de Hind, vaart naar het
Oosten, van Bengalen naar China. Tijdens
de tumultueuze tocht komt een gevarieerde
groep reizigers samen, elk met een eigen
reden voor zijn aanwezigheid. Onder deze
mensen bevinden zich Zachery Reid, een
berooide zeeman op zoek naar zijn eerste
liefde en Shireen Mondi, een vastberaden
weduwe die onderweg is naar China om de
erfenis van haar ex-man op te strijken.
Vloed van vuur is een rijk bevolkte en
opwindende, prachtig geschreven roman,
boordevol historische details en
adembenemende avonturen. Een schitterend
boek om los te lezen, maar bovenal het
perfecte slot van het epische meesterwerk
de Ibis-trilogie.
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Motivate your students with relevant, realworld applications, correlated Internet
connections, and additional skill practice
in a variety of formats. Reach all your
students by balancing practice and skill
development with hands-on activities,
technology, and projects and
investigations. Prepare students for
success on standardized tests and in
future math courses with a wide variety of
assessment options and strong
developmental links from arithmetic to
algebra.
Dit e-book uit de serie PrismaDyslexie
bevat het lettertype Dyslexie. De letters
van dit lettertype zijn zodanig aangepast
dat dyslectici minder moeite hebben ze van
elkaar te onderscheiden, waardoor er
minder leesfouten gemaakt worden en het
lezen gemakkelijker wordt. De grootste YAserie ooit is terug! Ambitie motiveert
hem. Competitie drijft hem. Maar macht
kent een prijs. Het is de ochtend van de
boeteceremonie waarmee de tiende
jaarlijkse Hongerspelen worden ingeluid.
In het Capitool bereidt de achttienjarige
Coriolanus Snow zich voor op zijn enige
kans op roem en succes, als mentor in de
spelen. Zijn ooit zo machtige familie
heeft het moeilijk en hoe het hun verder
zal vergaan, hangt af van Coriolanus’
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prestaties. Hij moet charmanter, slimmer
en geraffineerder te werk gaan dan zijn
medestudenten en zijn tribuut naar de
overwinning helpen. Maar het zit hem niet
mee. Hij krijgt de vernederende opdracht
om mentor te zijn van de vrouwelijke
tribuut uit district 12, het laagste van
het laagste. Vanaf nu zijn Coriolanus en
zijn tribuut verbonden door hun lot:
iedere keuze die hij maakt kan leiden tot
gunst of mislukking, zege of ondergang. In
de arena zal worden gevochten tot de dood.
Buiten de arena begint Coriolanus mee te
leven met zijn tribuut… en moet hij kiezen
wat hij belangrijker vindt: de regels
blijven volgen of doen wat nodig is om te
overleven. De Hongerspelen-trilogie van
Collins werd succesvol verfilmd met
Jennifer Lawrence in de hoofdrol. Naar
alle waarschijnlijkheid zal ook deze
prequel snel op het witte doek te zien
zijn. Filmstudio Lionsgate is namelijk al
in overleg met Collins om haar nieuwe
verhaal tot leven te brengen. 'Met dit
boek wil ik de focus leggen op wie we zijn
als mens en wat we nodig denken te hebben
om te kunnen overleven. De periode tien
jaar na de oorlog, waarin Panem probeert
er weer bovenop te komen, biedt de
perfecte mogelijkheid om met deze vragen
te spelen en daarmee de kijk van de
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personages op de mensheid te definiëren.'
Suzanne Collins
De theeroos
Aantekeningen uit een groot land / druk 1
De wereld tot gisteren
Who's who in American Education
De hobbit
recherches sur les genres littéraires des
textes sapientiaux
Het boek van de hoveling
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