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Geloof jij dat een vis wensen in vervulling kan laten gaan? Op een dag vangt een visser
een vis die dat kan in ruil voor zijn vrijheid. De man laat hem gaan, maar vergeet een
wens te doen. Zijn vrouw ziet het wel zitten om in een huisje te wonen en stuurt de
visser terug. De vis vervult haar wens, maar nu wil ze graag een kasteel! Zelfs dat is
niet goed genoeg en ze stuurt haar man weer op pad - ditmaal omdat ze koningin wil
worden! Denk je dat ze ooit tevreden is en dankbaarheid zal tonen? Ontdek het in ‘Van
de visser en zijn vrouw’ van de Gebroeders Grimm! De Gebroeders Grimm zijn de
klassieke grootmeesters in het vertellen van verhalen. ‘Assepoester’, ‘Sneeuwwitje’
en ‘Doornroosje’ behoren tot hun bekendste sprookjes, waarvan sommige later zijn
verfilmd door Disney. Wie is er niet opgegroeid met de klassieke avonturen van ‘Hans
en Grietje', 'Rapunzel’ en ‘Roodkapje’? De wereldberoemde broers uit Duitsland
lieten met hun achtergrond als taalkundigen een buitengewone collectie na van
sprookjes en legenden. In hun tijd werden de werken al vertaald in alle Europese talen
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A structured approach to advocacy for K-12 school librarians focuses their energy on
an active path that showcases library programs and resources and expresses the
essential role librarians serve in school and student success. • Ideas and templates to
help librarians systematically bring library programs into the stakeholder's field of vision
• Quizzes to reinforce suggested actions
The Indigo Butterfly is the true and inspiring story of a writer’s journey of self-discovery
and a yearning for her place in the world. On the eve of college graduation the author
has a revealing dream that leads to an epiphany. At the same time, Desert Storm is
causing a recession throughout the country. Forced to make some difficult decisions,
the young woman rejects conventionality to become a nomad and follow her dream of
becoming a writer. But once she begins to make her way across the continent, the
writer must learn to balance the creative life that she envisions with the responsibilities
of daily living. The young woman soon discovers that the outer voyage is interwoven
with her inner journey to understand herself. While she is on the road, the writer
encounters fellow travelers, spiritual teachers, and unique individuals who welcome her
into their communities. The book chronicles the author’s fifteen-year odyssey across
North America as retold through vignettes culled from her journals during that time.
From Seattle’s lush rainforest to the mysterious islands of South Carolina, no region of
the country goes unexplored in the determined writer’s quest for wholeness.
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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!
"Includes 150 leveled passages with a variety of interesting topics ; comprehensive
questions that target reading skills & strategies ; and standards & benchmarks."--Cover
[p. 1].
Hi-lo Nonfiction Passages for Struggling Readers80 High-interest/low-readability
Passages with Comprehension Questions and Mini-lessons for Teaching Key Reading
StrategiesTeaching Resources
Je kunt misschien niet alles voorspellen, maar sommige dingen wel. Dat ik verliefd ga
worden op Olly, bijvoorbeeld. En dat het op een ramp zal uitdraaien. Madeline is
allergisch voor de wereld. Zo allergisch dat ze al zeventien jaar niet buiten is geweest.
De enige mensen die ze te zien krijgt, zijn haar moeder en verpleegster Carla.
Madeline verdrijft de tijd met lezen en het schrijven van 'spoilende' boekbesprekingen.
Tot er een nieuwe jongen naast haar komt wonen, met ogen in de kleur van de
Atlantische oceaan: Olly. Hun vriendschap begint online, maar al gauw is dat niet meer
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alles wat we op het spel zetten voor de liefde. Dit e-book is alleen geschikt voor de
tablet. U kunt het niet lezen op een e-reader
How to Publish Your Children's Book provides a working knowledge of the children's
book publishing process, explains the importance of understanding audiences and
marketplaces, and offers a proven system for selecting and approaching the right
publishing firms. The author also offers practical tips and advice from experienced
editors and publishers, as well as insights from such popular children's book authors as
Jane Yolen and Johanna Hurwitz.
A unique 128-page, textless graphic novel, in black, white and sepia, The Arrival draws its
inspiration from tales of migrants in past and recent times. The central character is a middleaged man who arrives in a strange new place and tries to find a place to live, a job and a
handle on a new language. He encounters many challenges, all described entirely through
visual sequences. The absence of words emphasises the strangeness of the situation and the
loneliness experienced by many migrants, but the ending is full of affirmation and hope, when
the wife and son the migrant had to leave behind are finally able to join him in their new
homeland. www.thearrival.com.au
De memoires van Sherlock Holmes bevat elf van de populairste Holmes-verhalen, waaronder
Silver Blaze, over ‘the curious incident of the dog in the night-time’, The Greek Pretender, met
een rol voor Holmes’ broer Mycroft, en het beroemde The Final Problem, een van Doyles
persoonlijke favorieten, waarin Sherlock het opneemt tegen meestercrimineel Moriarty.
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Cassia (17, ik-figuur) groeit op in een volkomen gemanipuleerde maatschappij en komt in
verzet. Ze wil in haar leven zelf haar keuzes bepalen, maar dat wordt beschouwd als
subordinatie. Vanaf ca. 14 jaar
In a time of pressures, challenges, and threats to public education, teacher preparation, and
funding for educational research, the fifth volume of the Handbook of Reading Research takes
a hard look at why we undertake reading research, how school structures, contexts and
policies shape students’ learning, and, most importantly, how we can realize greater impact
from the research conducted. A comprehensive volume, with a "gaps and game changers"
frame, this handbook not only synthesizes current reading research literature, but also informs
promising directions for research, pushing readers to address problems and challenges in
research design or method. Bringing the field authoritatively and comprehensively up-to-date
since the publication of the Handbook of Reading Research, Volume IV, this volume presents
multiple perspectives that will facilitate new research development, tackling topics including:
Diverse student populations and sociocultural perspectives on reading development Digital
innovation, literacies, and platforms Conceptions of teachers, reading, readers, and texts, and
the role of affect, cognition, and social-emotional learning in the reading process New methods
for researching reading instruction, with attention to equity, inclusion, and education policies
Language development and reading comprehension Instructional practices to promote reading
development and comprehension for diverse groups of readers Each volume of this handbook
has come to define the field for the period of time it covers, and this volume is no exception,
providing a definitive compilation of current reading research. This is a must-have resource for
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Research shows that repeated oral reading builds fluency and comprehension. Create a
fluency center in your classroom with leveled fiction and nonfiction passages linked to
standards-based topics. The audio CD with each book provides a fluent modeled reading.
Students can time their readings and graph their progress. 64 pages each.
Drie redacteuren van een uitgeverij in Milaan raken door manuscripten die zij onder ogen
krijgen onafwendbaar verstrikt in de gedachte dat er iets onvoorstelbaars gaande is op deze
wereld. In een tijd waarin de ratio en de automatisering hun triomfen vieren, beginnen zij
verbanden te leggen tussen tempeliers, partizanenstrijd, Braziliaanse umbanda's,
Rozenkruisers, computers, vrijmetselaars, stripfiguren en kabbala. Ze komen tot de ontdekking
dat werkelijk alles met elkaar samenhangt. Het lijkt een spel, totdat de eerste dode valt... Als
het vermoeden rijst dat occulte machten al eeuwenlang alles in het werk stellen om hun Plan
ten uitvoer te brengen, wordt het spel tot een beklemmende werkelijkheid. Opgejaagd door het
huiveringwekkende besef dat de geschiedenis slechts een complot, een samenzwering van
mysterieuze krachten is, worden ze steeds verder meegesleurd in hun tocht langs de afgrond
van de werkelijkheid. Umberto Eco werd in 1932 in Alessandria (Piemonte) geboren. Hij is
hoogleraar semiotiek aan de universiteit van Bologna en een van de grootste schrijvers van
onze tijd. Eco is beroemd geworden door zijn grote romans De naam van de roos, De slinger
van Foucault, Het eiland van de vorige dag, Baudolino en De mysterieuze vlam van koningin
Loana. 'Het komt maar weinig voor dat men in slechts enkele dagen een intieme relatie
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dus en heldere hemel, zoals het hoort.' Herman Pleij, Haagse Post 'Ik ken weinig boeken die
mij op zo veel verschillende punten hebben geraakt. De slinger van Foucault is een filosofisch
bouwwerk, een boek over boeken, over taal en geschiedenis, het is een zeer fijnzinnige
psychologische roman met soms verbazingwekkend frivole erotische passages, daarbij vaak
ook nog heel humoristisch en spannend.' Henk Pröpper, NRC Handelsblad
Examine critical studies on high-performing, high-poverty schools to identify how schools can
fulfill the mission of educating all students to proficiency, especially students at risk. The
authors compiled the most important research on how low-performing, high-poverty schools
achieved radical improvements in learning for their most vulnerable students and also
identified eight best practices, breaking them down into specific strategies, often using real-life
examples from successful schools.
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.
'Gesprekken met vrienden' van Sally Rooney is een moderne roman over de lusten en lasten
van de jeugd. Rooney schrijft in een heldere stijl en met onderkoelde humor. 'Gesprekken met
vrienden' is Rooneys debuutroman, die door 'The Guardian' als een van de belangrijkste
debuten van 2017 is uitgeroepen. Een meesterwerk. 'Een schrijver om in de gaten te houden.'
- The Sunday Times 'Een verbluffend debuut.' - The Bookseller Frances is 21 jaar oud, koel en
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Dublin, waar ze gespot worden door journalist Melissa. Frances raakt tegen wil en dank onder
de indruk van haar en haar echtgenoot Nick, die nooit echt is doorgebroken als acteur. Wat
aan het begin een onschuldige flirt lijkt, groeit al snel uit tot een vreemd soort intimiteit.
Frances probeert haar leven geordend te houden, maar haar relaties ontsnappen steeds meer
aan haar greep. Dan probeert ze iets radicaals: van moment tot moment leven. Rooney wordt
gezien als de nieuwe Bret Easton Ellis, J.D. Salinger en Sylvia Plath.
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.
After reading brief nonfiction passages about science, geography, or history topics, students
answer multiple-choice and short-answer questions to build seven essential comprehension
skills.
Differentiated Reading for Comprehension is designed to provide high-interest, nonfiction
reading success for all readers. This 64-page book focuses on fourth grade reading skills
defined by the Common Core State Standards. Each of 15 stories is presented separately for
the below-level, on-level, and advanced students, followed by a series of comprehension
questions. Grade four covers such standards as drawing inferences, understanding the
different text structures, and comparing and integrating two texts on the same topic. This new
series will allow teachers to present the same content to below-level, on-level, and advanced
students with these leveled nonfiction stories. It includes multiple-choice, fill-in-the-blank, and
true/false questions; short-answer writing practice; and comprehension questions. Students
stay interested, build confidence, and discover that reading can be fun! The reading passages
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Vier kinderen gaan met hun vader op berejacht. Ze trotseren moedig de natuur, maar dan
staan ze opeens tegenover een echte beer! Prentenboek met paginagrote aquarellen,
afwisselend in zacht gekleurde en in grijze tinten. Voorlezen vanaf ca. 3 jaar.
After reading nonfiction passages about science, geography, or history topics, students answer
multiple-choice and short-answer questions to build seven essential comprehension skills.
At any age or grade level, powerful readers are those who are aware of their thinking as they
read. The assumption is that high school students don't need to be taught how to read; but
even if they can decode words and gain literal understanding, they often don't think deeply
about what they are reading. Presenting a balance of theory and practical lessons, Powerful
Readers demonstrates that instruction in the key strategies of connecting, visualizing,
questioning, inferring, determining importance, and transforming can help students develop
their reading skills and get more out of their work with fiction and nonfiction. Step-by-step
lessons for introducing and using the strategies, connections to literary devices, and reading
lists for each strategy are all part of this valuable resource.
Provides high-interest reading passages along with exercises to help struggling readers.

This edition concentrates on the Reading Test with exercises reflecting all of the new
SAT question types: reading comprehension; understanding words used in context; and
graphical analysis. Exercises are divided according to three levels of increasing
difficulty and labeled from A to C. The book features a helpful diagnostic test and 3 fullPage 9/15

Where To Download Hi Lo Nonfiction Passages For Struggling Readers
Grades 6 8 80 High Interestlow Readability Passages With Comprehension
Questions
Andpractice
Mini Lessons
For Teaching
Key Reading
Strategies
length Reading
tests. All questions
are answered
and explained.
Students who
can answer all level C questions are ready to excel on the actual exam. The workbook
also presents test-taking tips and vocabulary review.
15 exciting--and true--stories for kids to read and then write or discuss their predictions
about the story's ending ???? Helps build essential reading skills such as making
inferences, drawing conclusions, summarizing, and more ???? Each reproducible
nonfiction story comes with a companion teacher page ???? Stories span the
curriculum, providing students with valuable reading in the content areas
Serves as an index to Eric reports [microform].
‘Dat is wat je het meest betovert: Backmans humor, fantasie en vermogen om mensen
en hun dagelijkse beslommeringen warm en teder neer te zetten, gecombineerd met
literair vakmanschap.’ – Verdens Gang Het bezoeken van een open huis is meestal
geen kwestie van leven of dood, maar het wordt precies dat wanneer een bankrover na
een mislukte overval een appartement binnenvalt waar op dat moment een bezichtiging
plaatsvindt. Onder de aanwezigen bevinden zich onder anderen een
zevenentachtigjarige vrouw die lang genoeg heeft geleefd om niet bang te worden als
ze wordt bedreigd met een pistool, een jong stel dat op het punt staat voor het eerst
een kind te krijgen maar het over niets eens lijkt te kunnen worden, en een mysterieuze
man die zich heeft opgesloten in het toilet. Tijdens deze bezichtiging die ineens een
gijzeling is geworden leren de aanwezigen elkaar steeds beter kennen en onthullen ze
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Ieder van
hen heeft een leven
met verdrietige momenten, pijnlijke herinneringen, geheimen voor hun naasten en
passies waar ze zich voor schamen. Als de gijzelaars na enige tijd worden vrijgelaten
maar de politie de gijzelnemer niet in het appartement aantreft, vormt dat het begin van
een serie verwarrende verhoren, waarin niemand lijkt te kunnen uitleggen wat er in het
appartement is gebeurd. Angstige mensen is een hilarische en tegelijkertijd
aangrijpende roman over de kracht van vriendschap, vergeving en hoop – de dingen
die ons redden, zelfs in de meest angstige tijden.
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.
Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers. Niek de Groot weet dat hij is
voorbestemd voor iets groots, iets gigantisch. Maar dan ook werkelijk iets kolossaals.
Maar soms neemt zijn leven een andere wending. of eigenlijk: op een of andere manier
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Niettemin blijft hij
kalm en koelbloedig. Hij is immers op aarde om zijn leeftijdgenoten voorbij te streven.
Maar waarom laten mensen hem niet gewoon zijn gang gaan?
WINNAAR KIRKUS REVIEWS BOOK PRIZE SHORTLIST MAN BOOKER PRIZE: 'Een
exceptioneel verhaal over wreedheid en de kracht van vriendschap.' SHORTLIST
NATIONAL BOOK AWARD: 'Over onze behoefte aan verbinding en onze wil om lief te
hebben.' Vier studievrienden zoeken samen hun weg in New York: de charmante
acteur Willem, de excentrieke kunstenaar JB, de getalenteerde architect Malcolm en
Jude St. Francis. Jude is teruggetrokken, slim en raadselachtig, en zijn vrienden weten
beter dan vragen te stellen over zijn verleden. Ze proberen zijn pijn te verlichten, maar
naarmate de decennia verstrijken dringt zich de vraag op of Jude wel verlost kan
worden van de demonen uit zijn verleden. 'Prachtig van stijl [...] een aangrijpend
verhaal. Ze trekt je, of je nu wilt of niet, beetje bij beetje een duistere wereld in en laat je
aan het eind achter met op je netvlies onuitwisbare beelden van goed en kwaad.'
Trouw 'Een fascinerende leeservaring, ook op niveaus waarvan je niet wist dat ze
bestonden. Het huilen hoort erbij. De Groene Amsterdammer Hanya Yanagihara
groeide op in Hawaii en Texas. Ze werkt bij The New York Times Magazine en
debuteerde met Notities uit de jungle. Een klein leven betekende haar wereldwijde
doorbraak als schrijver en werd een bestseller in Engeland en de Verenigde Staten.
‘Normale mensen’ van Sally Rooney is de opvolger van haar veelgeprezen
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In ‘Normale
Sally Rooney
de liefdesgeschiedenis van Marianne en Connell. Beiden groeien op in hetzelfde stadje
in landelijk Ierland, waar hun verschillende werelden nauwelijks overlappen. Ze
ontmoeten elkaar alleen wanneer de moeder van Connell het huis van Marianne
schoonmaakt. Als ze beiden naar het prestigieuze Trinity College in Dublin gaan, blijkt
op die universiteit dat zich door de jaren heen een diepe band heeft gevormd.
‘Normale mensen’ van Sally Rooney is een verhaal over de diepgaande invloed die
geliefden op elkaars leven hebben, en het groeiende besef daarvan naarmate de jaren
verstrijken. Een intense roman die je je eigen liefdes laat herbeleven. ‘De stem van de
nieuwe generatie.’ The Guardian Tip DWDD Boekenpanel! Sally Rooney (1991)
debuteerde in 2017 met ‘Gesprekken met vrienden’. De BBC heeft de rechten voor
een televisieserie van ‘Normale mensen’ gekocht, waarvoor Rooney zelf het script
schrijft.
Aanwijzingen en suggesties voor leeskrachten in o.a. het basisonderwijs, te gebruiken
bij het werken met jeugdboeken op school.
Provides students with skills needed to compare and contrast fiction and nonfiction
passages. Provides practice in: reading comprehension; analyzing story elements;
keeping sequence and details from two sources separate; multiple choice questions;
written response questions on individual passage themes; and written response
questions that utilize information from two contrasting passages. Includes standards &
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Een Evi en eenhoorn-avontuur. Evi is beste vrienden met eenhoorn. En dus loopt alles
in Evi’s leven op rolletjes. Met narcisme (eenhoorn), sarcasme (Evi) en heel veel
humor. Voor heel veel leeftijden. Dit e-book is een ePub3-bestand, dus geschikt voor
tablets en de meeste e-readers met een kleurenscherm (niet geschikt voor zwart-wit ereaders). Controleer of uw apparaat dit bestandsformaat kan weergeven. Eenhoorn op
rolletjes is het tweede deel in de hilarische graphicnovelserie Evi en eenhoorn van
Dana Simpson. Volledig in kleur, voor meisjes met humor vanaf 8 jaar. Evi is nog
steeds beste vrienden met eenhoorn. En dus zorgt eenhoorn dat alles in Evi’s leven op
rolletjes loopt, zoals alleen een eenhoorn dat kan. Met humor. Dit is de vriendschap
waar iedereen over wil lezen. Basisschoolproblemen en de worsteling om jezelf te zijn,
maar dan vermengd met narcisme (eenhoorn) en sarcasme (Evi). Deze serie is smullen
voor heel veel leeftijden.
The fifth volume of Imagery emanates from the matrix of presentations offered after the
conventions of the American Association for Mental Imagery for the years 1987 and
1988. The first meeting was held in Toronto; the second at Yale University. An overview
of the presentations covered such a variety of subjects that we thought the subtitle
would be most appropriately--Current Perspectives. For the first time in five volumes,
two contributions are related to anthropological imagery by Caughey and Brink. John
Caughey, whose book, Imaginary Social Worlds pioneered the social psychology
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of his own experiences with Sufi mystics in Pakistan and Micronesian Islanders in the
Western Pacific compared to middle-class Americans. Nicholas Brink follows with a
chapter on "The Healing Powers of the Native American Medicine Wheel. " Theoretical
studies with interesting experimental designs are presented by Huneycutt, 'fA
Functional Analysis of Imagined Interaction Activity in Everyday Life" by Kunzendorf
and Hoyle on "Auditory Percepts, Mental Images and Hypnotic Hallucinations:
Similarities and Differences in Auditory Evoked Potentials"; and by Giambia and
Grodsky on "Task- Unrelated Images and Thoughts While Reading. " The relationship
between creativity and mental imgery is presented by H. Rosenberg and W. Trusheim
entitled, "Creative Transformations: How Visual Artists, Musicians and Dancers Use
Mental Imagery in Their Work," and Colalillo-Kates discusses "Dreamjourneys: Using
Guided Imagery and Transformational Fantasy With Children.
Bezus' biggest problem was her 4-year-old sister Kiki. Even though Bezus knew sisters
were supposed to love each other, with a sister like Kiki, it seemed impossible.
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