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Forces Querido
Kinderboek
Een meisje gaat wandelen
met haar vader en de
hond. Ze luistert heel
goed naar alle geluiden
om haar heen.
Prentenboek met
grappige tekeningen in
frisse kleuren. Vanaf ca. 4
jaar.
Totaal door het dolle heen
National Professional
Resources Inc./Dude
Publishing
Describes diﬀerent kinds
of magnets and uses
simple experiments to
explain how magnetism
works.
De rest is lawaai Bezige
Bij b.v., Uitgeverij De
Creativity, Inc. is een boek
voor managers die hun
werknemers willen leiden
naar excellentie, een
handleiding voor iedereen
die streeft naar

originaliteit, en de
allereerste, all-access reis
naar het hart van Pixar
Animation Studios. Het
neemt je mee naar de
story meetings, de
postmortems en de
Braintrust-sessies en laat
zien hoe je een cultuur
bouwt waar creativiteit
ontstaat en ﬂoreert. Pixar
domineert al bijna 20 jaar
de animatiewereld. Films
als de Toy Story-trilogie,
Monsters, Inc., Finding
Nemo, The Incredibles, Up
en WALL-E hebben boxoﬃce records gevestigd
en wonnen samen 27
Academy Awards. Het
plezier in het vertellen
van verhalen, de
inventieve plots en de
emotionele authenticiteit
laten zien wat creativiteit
werkelijk is. In dit boek
onthult Catmull de ideeën
en technieken achter het
succes en de
winstgevendheid. Bij Pixar

is een unieke omgeving
gecreëerd met processen
die creativiteit
beschermen en die ingaan
tegen conventies: - Geef
een goed idee aan een
middelmatig team en ze
verkloten het. Geef een
middelmatig idee aan een
fantastisch team en ze
repareren het of
verzinnen iets beters. Als je er niet naar streeft
om het onzichtbare
zichtbaar te maken en het
te begrijpen, dan ben je
slecht voorbereid om
leiding te geven. Managers zijn er niet om
risico’s te vermijden. Ze
moeten een omgeving
creëren waar het veilig is
voor anderen om risico’s
te nemen. - De kosten om
fouten te voorkomen zijn
vaak hoger dan de kosten
om fouten te herstellen. De
communicatiestructuur
van het bedrijf is niet
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gelijk aan de
organisatiestructuur.
Iedereen moet elkaar
kunnen praten. - Ga er
niet vanuit dat algemene
overeenstemming leidt tot
verandering – zelfs als
iedereen aan boord is,
kost het veel energie om
een groep in beweging te
krijgen.
Creativity, inc. Singel
Uitgeverijen
Een imposant portret van
de literaire grootmeester
De veelgeprezen biograaf
Blake Bailey werd door
Philip Roth aangewezen
om zijn levensverhaal te
schrijven. Volledig
onafhankelijk in zijn
verdere aanpak kreeg
Bailey toegang tot Roths
persoonlijke archief en
sprak hij diens vrienden,
geliefden en collega’s.
Ook met Roth zelf voerde
hij zeldzaam
openhartigegesprekken.
Bailey beschrijft hoe Roth
opgroeide in een Joods
gezin uit de
arbeidersklasse, hoe zijn
literaire carrière bijna
ontspoorde door zijn
eerste, catastrofale
huwelijk en hoe hij een
pleitbezorger werd voor
dissidente schrijvers uit
het Oostblok. Ook onthult
Bailey de waarheid over
Roths tumultueuze
liefdesleven, en dan met
name zijn bijna twintig
jaar durende relatie met
actrice Claire Bloom. Door
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de jaren heen zou Roth
met elk aspect en vele
verschillende stijlen van
de naoorlogse
Amerikaanse literatuur in
aanraking komen, van
realisme tot farce, van
metaﬁctie tot de tragiek
van De Amerikaanse
Trilogie. Het resultaat van
Blake Baileys jarenlange
onderzoek naar Philip
Roth is een uiterst
leesbare, allesomvattende
biograﬁe van een van de
grootste schrijvers van
onze tijd.
Ik wil een poes / druk 1
The Rosen Publishing
Group, Inc
Maaike mag geen poes
van haar ouders en gaat
daarom zelf voor poes
spelen. Sfeervol
prentenboek met
kleurpotloodtekeningen in
frisse kleuren. Vanaf ca. 3
jaar.
Magnets Nelson Thornes
Bridge, Emily en Tabitha
zijn al jarenlang beste
vriendinnen. Maar dit
schooljaar lijkt niets meer
hetzelfde. Wat gister
normaal was, is nu ineens
kinderachtig. Waar de een
er nog altijd hetzelfde
uitziet, wordt de ander
ineens jaren ouder
geschat. Blijven
vriendschappen hetzelfde,
als je zelf in sneltreinvaart
verandert, en de wereld
om je heen ook? Hoe
trouw moet je blijven aan
een vriendin die keuzes
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maakt waar je niet achter
staat? Wat doe je als een
gewaagde foto in
verkeerde handen valt en
doorgestuurd wordt door
de hele school? En kun je
verliefd worden op
iemand met wie je
bevriend bent? Een
indrukwekkend verhaal
over liefde, vriendschap
en verraad, en jezelf
blijven in een tijd waarin
sociale media alles
beheersen.
De kat met de hoed /
druk 1 Gareth Stevens
Pub
Geestig verhaaltje over de
rivaliteit tussen een club
vriendjes en een club
vriendinnetjes die elkaars
hut bezet houden.
De luisterwandeling Lev.
Mevrouw Bixby en de
mantel van de kolonel 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
gehuwde vrouw verpandt
het afscheidscadeau van
haar minnaar, met
onvoorziene
gevolgen.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
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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.
Chicago Tribune Index
Luitingh Sijthoﬀ
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.
De wilde robot Nieuw
Amsterdam
'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
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
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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.
Everything You Need to
Ace Science in One Big
Fat Notebook Workman
Publishing
Ruim 25 bekende,
grappige gedichten
waaronder Dikkertje Dap,
Hendrik Haan en de spin
Sebastiaan. Met
paginagrote vrolijk
gekleurde illustraties.
Vanaf ca. 4 jaar
Philip Roth J.M. Meulenhoﬀ
Jonh le Carrés Spion
buiten dienst is een
angstaanjagende
beschrijving van onze tijd.
Een hartverscheurend en
licht satirisch verhaal met
onverﬂauwde spanning.
Spion buiten dienst is de
25ste thriller van
meesterverteller John le
Carré en schetst een
angstaanjagend actueel
beeld van onze wereld.
Nat, een 47-jarige
veteraan van de geheime
inlichtingendienst van
Groot-Brittannië, gelooft
dat zijn jaren bij de
geheime dienst voorbij
zijn. Hij is terug in Londen
met zijn vrouw, de
zachtmoedige Prue. Maar
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met de groeiende dreiging
vanuit het Moskou
Centrum heeft het
kantoor nog een taak voor
hem. Nat zal De Haven
overnemen, een
overbodig geworden
onderstation van London
General, samen met het
uitschot van alle
spionnen. Het enige
lichtpuntje in het team is
de jonge Florence; zij
heeft haar ogen gericht
op het Russische
ministerie en op een
Oekraïense oligarch, die
een vinger in de
Russische pap heeft. Nat
is niet alleen een spion,
hij is ook een
gepassioneerde
badmintonspeler. Zijn
vaste
maandagavondtegenstan
der, de introspectieve en
eenzame Ed, is een stuk
jonger dan hij. Ed heeft
een hekel aan de Brexit
en Trump, en hij haat zijn
baan bij een zielloos
mediabureau. Het is
uitgerekend Ed die Prue,
Florence en Nat op het
pad van de politieke
woede zal brengen, die
hen allemaal zal
verstrikken.
Een vijver vol inkt / druk 1
Leopold
Onderwerpen uit de
klassieke muziek van de
twintigste eeuw, met veel
aandacht voor externe
cultuurhistorische en
politieke invloeden.
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Mevrouw Bixby en de
mantel van de Kolonel
Met haar ouders, oudere
broer Lowell en zusje Fern
heeft Rosemary een in
vele opzichten idyllische
jeugd in een bouwvallige
boerderij. Samen met
Fern speelt ze in de
landerijen en bossen rond
hun huis en weet zich
geliefd en gewaardeerd.
Tot ze op een dag uit
logeren wordt gestuurd en
bij thuiskomst ontdekt dat
Fern is verdwenen. Er
wordt nooit meer over
haar gepraat. Maar de
verdwijning van Fern
ontwricht blijvend de
levens van alle
gezinsleden. Het kost
Rosemary jaren om te
ontdekken wat er
werkelijk is gebeurd en
wat de relatie is met het
werk van haar vader, een
beroemde professor in de
gedragspsychologie.
En de doos zei: hatsjie!
Inclusion is now a way of
life for many students
with disabilities in the
21st Century. Today¿s
classroom teachers need
help with the
implementation of
inclusion through practical
lesson plan formats and
organizational templates
to address their diverse
student populations and
to diﬀerentiate
instruction. This plan book
is a comprehensive guide
for "honoring" the
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inclusive classroom and
includes weekly/quarterly
lesson plan formats,
assessment, monitoring,
and record-keeping forms,
eﬀective inclusive
strategies and much,
much more! Ideal for:
General Education
Classroom Teachers
Special Education
Collaborating Teachers
Co-Teaching Teams
Packed with easy-to-use,
teacher-friendly lesson
plan formats that account
for the special
instructional needs,
accommodations and
modiﬁcations of students,
including Response to
Intervention (RTI) plans.
Inclusion Lesson Plan
Book for the 21st
Century
Many forces of nature are
at work all the time
around us, without us
even considering them.
Friction slows down
moving objects. Gravity
ﬁxes our feet to the
ground. Magnetism sticks
our objects to the fridge
and keeps our computers
working. This dynamic
book, styled like a colorful
comic, sheds light on
these unseen forces
surrounding us. Key
scientiﬁc concepts are
explained in a
comprehensible way and
accompanied by
appealing graphics and
diagrams. Questions
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featured throughout the
text quiz readers and help
them evaluate their
understanding.
De prinses in de
papieren zak
It’s the revolutionary
science study guide just
for middle school students
from the brains behind
Brain Quest. Everything
You Need to Ace Science .
. . takes readers from
scientiﬁc investigation
and the engineering
design process to the
Periodic Table; forces and
motion; forms of energy;
outer space and the solar
system; to earth sciences,
biology, body systems,
ecology, and more. The
BIG FAT NOTEBOOK™
series is built on a simple
and irresistible
conceit—borrowing the
notes from the smartest
kid in class. There are ﬁve
books in all, and each is
the only book you need
for each main subject
taught in middle school:
Math, Science, American
History, English Language
Arts, and World History.
Inside the reader will ﬁnd
every subject’s key
concepts, easily digested
and summarized: Critical
ideas highlighted in neon
colors. Deﬁnitions
explained. Doodles that
illuminate tricky concepts

in marker. Mnemonics for
memorable shortcuts. And
quizzes to recap it all. The
BIG FAT NOTEBOOKS
meet Common Core State
Standards, Next
Generation Science
Standards, and state
history standards, and are
vetted by National and
State Teacher of the Year
Award–winning teachers.
They make learning fun,
and are the perfect next
step for every kid who
grew up on Brain Quest.
Spotlight Science
Topic Outlines show parts
of the PoS to be covered,
the relationship of the
topic to aspects of KS2
and KS4 and warn of
equipment that may need
special preparation time
in advance. Topic Maps
are provided for students.
Lesson Notes relating to
each double page spread
in the students' book oﬀer
objectives, ideas for each
lesson, detailed
references to the PoS,
level descriptions, safety
points with references to
CLEAPPS HAZCARDS, ICT
support, cross-curricular
links and equipment lists.
Answers to all questions
in the students' book are
also provided. Additional
support material provide:
Homework Sheets, Help
and Extension Sheets to
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optimise diﬀerentiation
(Sc1), Sc1 Skill Sheets,
'Thinking about....'
activities to improve
integration of CASE
activities with Spotlight
Science, Revision Quizzes
and Checklists, etc. Extra
Help Sheets for each topic
extend the range of
support for Sc1 and Sc2-4.
Challenge Sheets for each
topic provide a variety of
enrichment activities for
more able students. They
consist of a variety of
challenging activities
which will present
students with
opportunities to develop
problem-solving, thinking,
presentational and
interpersonal skills.
Technician's Cards include
help to prepare lessons,
equipment requirements
and CLEAPPS HAZCARD
references. For more
information visit the
website at
www.spotlightscience.co.u
k
Anna is er nog
Sprookjesachtig verhaal
over een prinses die een
draak op een slimme
manier voor de gek houdt
en zo haar vriendje kan
bevrijden. Vanaf ca. 4
jaar, zelf lezen vanaf ca. 8
jaar, bruikbaar in
alfabetiseringsprojecten.
Wie je morgen bent

