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Not Norman A Goldfish Story
An easy-to-use source for librarians, students and other researchers, each
volume in this series provides illustrated biographical profiles of approximately 75
childrens authors and artists. This critically acclaimed series covers more than
12, 000 individuals, ranging from established award winners to authors and
illustrators who are just beginning their careers. Entries typically cover: personal
life, career, writings, works in progress, adaptations, additional sources. A
cumulative author index is included in each odd-numbered volume.
Vader Zeepaard legt zelf geen eitjes, maar zorgt er wel goed voor. Prentenboek
met kleurige collageachtige tekeningen en tekst op rijm. Vanaf ca. 4 jaar.
Duif droomt ervan de bus te besturen. Als de chauffeur even weg is, denkt hij zijn
kans te kunnen grijpen. Prentenboek met krachtige, eenvoudige illustraties in krijt
en pastelkleuren. Vanaf ca. 4 jaar.
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.
Norman the goldfish isn t what this little boy had in mind. He wanted a different
kind of pet one that could run and catch, a soft, furry pet to sleep on his bed at
night. Definitely not Norman. But when he tries to trade Norman for a "good pet,"
things don t go as he planned.
Gonnie Gonnie, een klein gansje, is haar rode lievelingslaarsjes kwijt. Na lang
zoeken vindt ze ze uiteindelijk terug aan de poten van een ander gansje, Gijsje.
Gijsje mag één laarsje houden en ze worden dikke vriendinnen. Gonnie en haar
ganzenvriendjes Gijsje, Ollie, Eddie, Bo, Teun, Jasper en Jip beleven nog veel
meer avonturen op de boerderij! De grappige verhaaltjes van Gonnie en
vriendjes staan heel dicht bij de beleving van elke peuter. Hoe zou het
bijvoorbeeld zijn om je laarsjes te delen? Of als je je vriendje niet meer kunt
vinden met verstoppertje spelen? En wat doe je met vriendjes met een eigen
willetje? Ook voor ouders valt er veel te lachen met deze verhalen. Alle verhalen
zijn voorgelezen door Georgina Verbaan. Op www.gonnieenvriendjes.nl vind je
extra spelletjes en informatie.
A GPS for connecting standards to lessons Translating the Common Core State
Standards into an effective curriculum is at the top of many educators’ to-do list,
and this book shows you how. This text familiarizes teachers and curriculum
designers with the key points of the ELA core standards and demonstrates how
to design effective curriculum units to align with them. The author provides
practical and accessible tools for developing a map and for making the important
connections among all unit map components, including differentiated instruction.
Also included are: A rationale for each of the ELA common core standards An
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overview of the key benefits Reproducible templates and examples of unit
curriculum maps
Handel met voorkennis? Parker heeft er wel eens over gehoord, maar veel weet
ze er niet van. Tot blijkt dat haar vader zich er schuldig aan heeft gemaakt en
daarbij ook haar erfenis erdoorheen heeft gejaagd. Opeens verandert ze in
iemand die álles over voorkennis weet... en die geen rooie cent meer heeft. Wat
ze nog wel heeft, is een huisje in Maine dat ze ooit heeft geërfd. Ze besluit het op
te knappen en te verkopen - tot ze ontdekt dat het een bouwvallig muizenparadijs
is. Goeie raad is meestal duur en ze is nu eenmaal blut. Ze staat dan ook op het
punt om het bijltje erbij neer te gooien, als onverwacht James voor haar gammele
deur staat. James is de onuitstaanbare advocaat van haar vader, en eigenlijk wil
ze niks met hem te maken hebben. Maar hij heeft tijd, is heel handig... en zo'n
gereedschapsgordel maakt hem onweerstaanbaar! 'Wat een heerlijk boek: een
perfecte mix van humor en ontroering.' - Kirkus Reviews 'Met veel humor en
vaart geschreven.' - NBD Biblion overNet even anders 'Een sterk verhaal met
een verfrissend sarcastisch randje... zeer vermakelijk!' - People Magazine
At first, Zane's friends think he is crazy when he goes rambling, collecting all sorts of
things like a "lasso" that is really a vine, or a "pirate's ring" that is a pop-top, but soon
they are caught up in his imaginative game.
Hilarisch en vertederend tegelijk Ben bedenkt van alles om geld te verdienen om te
voorkomen dat zijn moeder en hij uit hun huis gezet worden. Zijn vader is dood en
sindsdien proberen ze zo goed en zo kwaad mogelijk de eindjes aan elkaar te knopen,
of zoals Ben zegt: eerst verdween het lekker zachte wc-papier uit huis, toen werd de
kabel voor de tv afgesloten en dat was slechts het begin. Ben is een ster in het
verzinnen van grappige en originele slogans en hij stuurt ze dan ook in naar elke
wedstrijd, maakt niet uit wat de prijs zo ongeveer is. Maar zal hij zelfs met zijn creatieve
geest ooit eens een hoofdprijs winnen en de belofte aan zijn overleden vader kunnen
nakomen? Of zal zijn leven nog verder instorten?
Fresh, fun ideas for children's storytime fill this book. The author is a long-time
storytime facilitator and has put together 52 weekly themes plus additional holidays, all
with detailed instructions for talking about the theme and choosing the books, crafts,
songs, poems, games and snacks. Each storytime idea is illustrated with photographs
of the craft and snack for easy reference. Libraries, bookstores, preschools and parents
alike can use this book to offer themed storytimes that include discussion, literature, art,
music, movement and food. Options are provided for each storytime, so the ideas can
be used year after year.
"A sweet story that could be used as a springboard to discussion of the pitfalls of
making snap judgments about pets — or people." — School Library Journal Norman the
goldfish isn’t what this little boy had in mind. He wanted a different kind of pet — one
that could run and catch, or chase string and climb trees, a soft furry pet to sleep on his
bed at night. Definitely not Norman. But when he tries to trade Norman for a "good pet,"
things don’t go as he planned. Could it be that Norman is a better pet than he thought?
With wry humor and lighthearted affection, author Kelly Bennett and illustrator Noah Z.
Jones tell an unexpected — and positively fishy — tale about finding the good in
something you didn’t know you wanted.
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Wat gebeurt er als je doodgaat? Misschien verander je in een ster. Misschien ga je
naar een andere wereld. Misschien word je een vuurvliegje dat gloeit in de nacht.
Misschien word je een vos.
Kleine Beer kan niet slapen, het is veel te donker. Maar zelfs de grootste lantaarn helpt
niet! Prentenboek met sfeervolle zachtgetinte waterverfillustraties. Vanaf ca. 4 jaar.
Bundel met korte verhalen over Sprinkhaan, Bastiaan Big en Uil; een lang verhaal over
varkentje Valentijn. Voorlezen vanaf ca. 4 jaar, zelf lezen vanaf ca. 7 jaar.
Gonnie en Gijsje Gonnie en Gijsje zijn vriendjes. Dikke vriendjes. Overal waar Gonnie
gaat, gaat Gijsje. Of toch niet? Gonnie en haar ganzenvriendjes Gijsje, Ollie, Eddie, Bo,
Teun, Jasper en Jip beleven nog veel meer avonturen op de boerderij! De grappige
verhaaltjes van Gonnie en vriendjes staan heel dicht bij de beleving van elke peuter.
Hoe zou het bijvoorbeeld zijn om je laarsjes te delen? Of als je je vriendje niet meer
kunt vinden met verstoppertje spelen? En wat doe je met vriendjes met een eigen
willetje? Ook voor ouders valt er veel te lachen met deze verhalen. Alle verhalen zijn
voorgelezen door Georgina Verbaan. Op www.gonnieenvriendjes.nl vind je extra
spelletjes en informatie.

This book addresses Common Core State Standard curriculum resources to
assist the school librarian in collaborating with classroom teachers. • Offers you
the opportunity to exercise leadership in your school, playing a key role in the
implementation of the CCSS in all subject areas and collaborating with instructors
to co-teach lessons correlated with the standards • Provides ready-to-implement
lesson plans cross-referenced to the CCSS for all grade levels • Shares
collection development planning guidelines relating to the CCSS • Includes
resource suggestions and additional lesson plans in all content areas
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 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
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staan wel écht vertrouwen, of is niets wat het lijkt?
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
Can Norman the amazing goldfish overcome his stage fright? A much-awaited
new adventure from the creators of Not Norman. Norman is one amazing
goldfish! His owner knows Norman is sure to dazzle the crowd at Pet-O-Rama
with his circles, bubbles, and flips--even though some kids don't think a goldfish
is a good pet. But when Norman is finally on stage, he freezes up and hides
behind his plant. Poor Norman! Luckily, his owner plays a familiar song on the
tuba, helping Norman to relax and show the crowd how amazing he really is. The
popular stars of Not Norman return in a warm and wryly funny new story about
being there for your fishy friend when he needs you most.
Recent national achievement data reveal significant outcome disparities between
African American boys and other student groups by grade 4. This book presents
and discusses a multi-strategic framework for teachers, administrators, librarians,
and parents to implement collaboratively to combat this issue.
De muizen-tandarts De Soto moet wel even moed verzamelen voordat hij een
vos van zijn kiespijn wil afhelpen. Prentenboek, met kleurrijke platen voor
kleuters vanaf ca. 4 jaar.
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.
Na Mijn zus woont op de schoorsteenmantel en Onder de ketchupwolken, dat in
2015 de Gouden Lijst won, is er nu Annabel Pitchers derde YA-roman. Perfect
voor fans die ook genoten van Gayle Forman, Ava Dellaira en Meg Rosoff.
Zwijgen is goudvis is het meeslepende en hartverscheurende verhaal over een
meisje dat niets liever wil dan haar plek in de wereld vinden. Wanneer ze een
blog van haar vader onder ogen krijgt, staat haar wereld op z'n kop. Dat iedereen
liegt en de wereld voor de gek houdt, is erg. Maar nog erger is de waarheid. Alle
617 woorden in de blog raken haar recht in het hart. En ze zijn stuk voor stuk
waar...
Jeremy, who longs to have the black high tops that everyone at school seems to
have but his grandmother cannot afford, is excited when he sees them for sale in
a thrift shop and decides to buy them even though they are the wrong size.
As a boy attempts to convince someone else to take his disappointing pet, he
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learns to love Norman the goldfish himself.
Als beertje Olivier in de herfst een geel blad achterna rent, blijkt hij na een poosje
verdwaald te zijn. Prentenboek met tekeningen in warme herfsttinten. Vanaf ca. 3
jaar.
Not NormanA Goldfish StoryCandlewick Press
For introductory courses in Early Childhood literacy. A well-known early
childhood author joins with a literacy expert to offer a brand new approach to
early literacy in preschool, leading into kindergarten reading. New research on
how literacy emerges is put to use in chapters on setting up a literacy-friendly
learning environment, music and art as natural languages, strengthening finger
muscles for writing through 3-dimensional art, cooking, and woodworking,
developing visual representational skills ( a la Reggio Emilia), developing the
important sense of story sequence through role-plays, story reenactments, and
flannel board stories. Teachers are asked to make a paradigm shift in regard to
their opinion of children's books as mere sources of entertainment. This text uses
picture books as keys to unlocking an entire curriculum of literacy activities, with
cultural book characters like real children, leading preschool and kindergarten
listeners into learning centers filled with exciting literacy activities for them to
pursue on their own. (teacher-oriented) are discussed along with suggestions on
how and when to use each. A discussion of the new early childhood curriculum
standards suggests ways to incorporate them in early childhood classrooms.
Megan houdt van voetballen; het is haar grote droom om met haar team mee te
doen aan de Olympische Spelen. Waar ze beslist níét van houdt zijn zijden
jurken en een reverence leren maken. Wanneer haar moeder haar en haar
tweelingzus in het geheim opgeeft als debutante voor het balseizoen, is ze dan
ook furieus. Weigeren heeft echter geen zin, en dus komt ze terecht in een
wereld van buigingen, ballroomdansen en een heleboel vuile spelletjes... Hoe
overleeft ze het daar zonder zichzelf compleet voor schut te zetten? 'Een
uitermate grappige moderne versie van Pride & Prejudice.' - Jojo Moyes
Annie's new backpack comes with pink and blue flower decorations, a zipper,
and a mischievous monster who manages to get her into all sorts of trouble at
school. By the illustrator of Not Norman: A Goldfish Story. Reprint.
Een kameleon wil steeds op een ander dier lijken, totdat hij ontdekt dat het toch
het plezierigste is om een gewone kameleon te zijn. Hardkartonnen prentenboek
in kleur; uitsparingen in de marge geven de behandelde kleuren en/of dieren aan.
Vanaf ca. 3 jaar.
Een kikkervisje en een karper zijn dikke vrienden. Het kikkervisje wordt een kikker en gaat aan
land. Dat wil de karper ook, maar of dat zo'n goed idee is? Prentenboek met grote, kleurrijke
illustraties. Vanaf ca. 4 jaar.
This classroom resource provides teachers with a strong foundation in the elements of
persuasive writing. In the 21st century classroom, the skills and strategies required to
effectively evaluate and compose opinions has never been greater. This book discusses why
teaching persuasive writing is relevant and beneficial to the target age groups, and includes
resources to help grades K-2 students examine multiple views on a topic and write their own
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informed, effective opinions and arguments. Persuasive writing provides students with an
avenue to examine a topic, develop informed views, express their opinions, and defend their
ideas with logical, evidence-based reasoning. This resource takes a unique approach to the
topic of teaching persuasive writing with an effective combination of tips, strategies, and
resources. With mentor texts, student writing samples, rubrics, lesson plans, and questions to
assess professional growth at the end of each section, teachers will learn why persuasive
writing is so important in today's classrooms, and how to tackle the challenge of teaching it.
This book includes: 21 persuasive writing strategies; 10 lesson plans; student writing samples;
mentor texts; anchor charts.
Een afgedankte speelgoedclown weet uit de vuilnisbak te ontsnappen en zwerft door de stad
op zoek naar een vriendje. Tekstloos prentenboek met snelle pentekeningen in kleur. Vanaf
ca. 4 jaar.
Alessandra is zeventien als haar moeder na een lang ziekbed overlijdt. Ze blijft alleen met haar
oma achter, de enige met wie ze haar verdriet kan delen. Als de school na de zomervakantie
begint, komt het dagelijks leven langzaam weer op gang. Maar Alessandra wil met rust gelaten
worden. Haar vriendinnen vindt ze ineens stom en oppervlakkig. Om iedereen uit de buurt te
houden gaat ze naast Gabriele zitten, de loser van de klas met de bijnaam Zero. Gabriele is
echter interessanter dan Alessandra aanvankelijk dacht: hij kan prachtig tekenen, is aardig en
attent, praat nooit over zichzelf en is er altijd wanneer ze hem nodig heeft. Alessandra en
Gabriele zoeken voorzichtig toenadering tot elkaar en er ontstaat een bijzondere band tussen
hen. Is de vriendschap met Gabriele een gevoel van samen tegen de wereld, of is het
misschien meer?
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