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Attention parents, teachers, and every boy and girl, this fullcolor workbook will help students learn to read through their
love of Minecraft. This kid-friendly workbook features wellloved video game characters and concepts to reinforce the
development of third and fourth grade reading skills laid out in
the national Common Core State Standards. Colorfullyillustrated and high-interest practice pages and reading
comprehension passages use diamond swords, potions,
skeletons, zombies, and creepers to add an element of
excitement to reading time. They'll practice all of the reading
skills they need in school, including: Grade 3: prefixes and
suffixes common spelling patterns vocabulary development
reading comprehension: reading for main ideas and details,
identifying cause and effect, and sequencing reading fluency
Grade 4: vocabulary development reading comprehension:
making inferences; understanding and describing characters,
setting, conflict and plot; and integrating and comparing texts
reading fluency Skip to the pages that suit your child's needs
and learning style or start at the beginning and advance page
by page—it's up to you! As the workbook progresses, the
activities become more challenging so that learners of all
levels can enjoy an exciting, skill-building reading adventure.
Perfect for Minecrafters who learn at all paces, Reading
Success for Minecrafters is as fun as it is educational—and is
just what a third or fourth grade learner needs to get ahead
academically! This adventure series is created especially for
readers who love the fight of good vs. evil, magical
academies like Hogwarts in the Harry Potter saga, and
games like Minecraft, Terraria, and Pokemon GO.
What do children love? Minecraft! What will make them love
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reading? Learning it with Minecraft! This kid-friendly workbook
features well-loved video game characters and concepts to
reinforce the development of first and second grade reading
skills laid out in the national Common Core State Standards.
Colorfully-illustrated and high-interest practice pages and
reading comprehension passages use diamond swords,
potions, skeletons, zombies, and creepers to add an element
of excitement to reading time. They will practice all of the
reading skills they need in school, including: Grade 1:
Phonics: Beginning and ending sounds, blends and digraphs,
and long and short vowel sounds Recognizing and reading
common sight words Parts of speech and sentence structure
Basic reading comprehension Reading with fluency Grade 2:
Vocabulary and spelling practice Part of speech and
sentence structure Deepening reading comprehension:
Reading for main ideas and details and Identifying cause and
effect Reading with fluency Skip to the pages that suit your
child's needs and learning style or start at the beginning and
advance page by page–it's up to you! As the workbook
progresses, the activities become more challenging so that
learners of all levels can enjoy an exciting, skill-building
reading adventure. Perfect for Minecrafters who learn at all
paces, Reading Success for Minecrafters is as fun as it is
educational–and is just what your little learner needs to get
ahead academically!
Een razendspannende politieke thriller vol actie en
internationale intrige en doorspekt met het soort informatie
waarover alleen een insider als Hillary Clinton kan
beschikken. De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken,
Ellen Adams, wordt geconfronteerd met terroristische
dreigingen en een verzwakte natie, na vier jaar leiderschap
van een president die de positie van Amerika op het politieke
wereldtoneel ernstige schade toebracht. >br> De aanslagen
zorgen voor wereldwijde chaos en verwarring, en de minister
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en haar team moeten erachter komen wie er achter de
dodelijke samenzwering zit, die zorgvuldig lijkt ontworpen om
te profiteren van een Amerikaanse regering die er
internationaal zwakker voor staat dan ooit.
The perfect educational workbook for fans of Minecraft! Make
learning sight words fun with awesome activities and practice
pages! This kid-friendly workbook features well-loved
Minecrafting characters and concepts to reinforce the
development of first and second grade reading skills and
increase kids’ familiarity with over 100 high-frequency words.
Sight words, or high-frequency words, are words that often
appear in grade-level reading material but can’t always be
sounded out using traditional spelling rules. With tracing,
writing, and word-building activities to facilitate learning, kids
will be able to recognize, spell, and pronounce more than 100
sight words as they build a strong foundation for reading
fluency. Alex and Steve and beloved Minecraft mobs will
guide kids through this kid-friendly workbook and encourage
reading practice in even the most reluctant of students. Using
the Fry word list as a basis, each page features one highfrequency sight word, colorful Minecraft art, and a fun puzzle
or game to reward young learners. 100 high-frequency words
to trace, write, and read Colorful Minecraft-themed art for
extra fun Game or puzzle on every page rewards and
engages young learners The Incredible Sight Word Workbook
for Minecrafters helps parents position their kids for
schoolyear success. Young gamers who are just learning the
basics of reading or have started reading will enjoy diving into
this educational adventure.
A Parent’s Guidebook to Minecraft® Is Minecraft® a game?
A computerized construction toy? This book helps you
understand exactly what Minecraft® is, why kids love it, and
why it may offer much more than what you’ve come to
expect from a game. A Parent’s Guidebook to Minecraft® is
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written for parents, caregivers, educators, and anyone else
who has kids swept up in the Minecraft® phenomenon. This
handbook explains how to install, set up, and play the game,
so that even adults with minimum computer literacy can step
in and help their children–and play alongside them. Moving
beyond the basics, this practical guide explores larger
questions such as online safety, be it playing in multi-player
worlds or posting on forums or YouTube. It also examines the
social and academic advantages to be found in Minecraft®
and offers realistic solutions to challenges such as time
management and conflicts over computer use. With a simple,
friendly, and open style, A Parent’s Guidebook to Minecraft®
offers practical help and new ways to connect with children
who play this exciting and creative game. You’ll learn to
Make playing Minecraft® a rewarding experience for your
kids–and the entire family. Set limits and ensure the computer
doesn’t become a source of conflict. Take advantage of the
social aspects of Minecraft® and keep your kids safe online.
Gather supplies, craft items, and build structures. Avoid
monsters–or just remove them from the game. Set up a
server in your home. Minecraft® is a trademark of Mojang
Synergies/Notch Development AB. This book is not affiliated
with or sponsored by Mojang Synergies/Notch Development
AB.
Learn to Spell on a Minecrafting Adventure! This kid-friendly
workbook features well-loved video game characters and
concepts to encourage second grade spelling practice. With
Steve, Alex, zombies, creepers, and villagers to guide them,
young Minecrafters will be eager to practice spelling skills to
reinforce classroom learning and help them meet the National
Common Core language arts standards. Kids will practice key
skills including: Getting to know common spelling patterns
Targeted, grade-level sight word practice Vowel sounds and
consonant blends for spelling and reading success Counting
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syllables and identifying prefixes, suffixes, and plural endings
Colorfully illustrated pages and familiar gaming objects and
characters invite kids will win over even the most reluctant
students. With Spelling for Minecrafters, word practice isn’t a
chore; it’s an adventure.
'De Caldera' is het zevende deel in de spannende serie
'Broederband' van Grijze Jager-schrijver John Flanagan. De
Caldera In dit zevende boek van de spannende Broederbandserie vertelt Olaf, de vader van Stig, dat de zoon van de
keizerin van Byzantos is gekidnapt door piraten. Olaf moet
hem redden, maar heeft daar wel een schip met bemanning
nodig. Al zijn hoop is gevestigd op de Reigers. Vulkaan De
broederband vaart uit richting het eiland Santorillos. Daar
staat het vrijwel onneembare piratenfort: boven op een klif
aan een lagune, die is gevormd in de krater van een
calderavulkaan. De Reigers beginnen aan een spectaculaire
reddingsactie als de vulkaan roet in het eten dreigt te gooien.
De immer vindingrijke, jonge meestercrimineel Artemis Fowl
weet een supercomputer te bouwen met behulp van gestolen
elfentechnologie, de zogenaamde Zie-Kubus, die alle aardse
computers overbodig maakt. Artemis staat zichzelf een
laatste illegaal avontuur toe, en gaat in zee met de
Amerikaanse zakenman, met wie hij de computer wil ruilen
voor goud zijn favoriete substantie. De ontmoeting loopt niet
bepaald volgens plan: Spiro gaat er met de Zie-Kubus
vandoor en verwondt Artemis bodyguard Butler. Om de in
levensgevaar verkerende Butler te redden, ziet Artemis zich
gedwongen de hulp in te roepen van zijn oude rivaal Holly
Short. Op miraculeuze wijze redt Holly het leven van Butler,
maar er is een probleem: Butler is opeens vijftien jaar ouder
geworden. Daarom wordt Butlers zusje Juliet gerekruteerd als
tijdelijke bodyguard, en reizen ze samen af naar Chicago om
de Zie-Kubus terug te krijgen en om definitief af te rekenen
met Spiro.
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'Een verhaal vol echte magie, wonderlijke reizen,
liefdesverdriet en hoop. Dit is een schitterend boek.'- Ally
Condie, New York Times-bestsellerauteur. Ik zie je in de
kosmos is een ontroerend en onvergetelijk verhaal over
optimisme en menselijke relaties en iedereen zal Alex met
zijn nieuwsgierigheid, intelligentie en humor vanaf de eerste
bladzijde in zijn hart sluiten. Voor de lezers van Het
wonderlijke voorval van de hond in de nacht en De werken
van T.S. Spivet Wat zou jij doen als je alleen met je moeder
woonde, die soms haar 'stille dagen' heeft, en je een iPod de
ruimte in wilt sturen om aan buitenaardse wezens uit te
leggen hoe we hier op aarde leven? De 11-jarige Alex
Petroski woont in Rockview, Colorado, samen met zijn
moeder en zijn hond, die hij heeft vernoemd naar zijn grote
held, de astronoom Carl Sagan. Alex zorgt voor zijn moeder,
die soms dagenlang in bed ligt en niet aanspreekbaar is. Zijn
droom is om zijn goudgeverfde iPod de ruimte in te sturen,
net zoals Sagan in de jaren zeventig met een gouden plaat
heeft gedaan. Hij spreekt al zijn belevenissen in op zijn iPod,
gericht aan intelligente buitenaardse wezens die deze
misschien op een dag in de ruimte zullen vinden. Om zijn
droom te verwezenlijken gaat Alex samen met zijn hond Carl
Sagan naar een festival voor amateurastronomen, waar hij de
iPod met zijn zelfgebouwde raket wil lanceren. Helaas mislukt
deze poging en hij raakt samen met zijn hond verzeild in een
roadtrip door Amerika. Hij ontmoet onderweg allerlei
bijzondere mensen, die hem naar nieuwe plekken
meenemen. Hierdoor komt hij de waarheid achter zijn vader
op het spoor, die acht jaar daarvoor is overleden.
Grappenoorlog in fantastische graphic novel voor 10+! Miles
moet naar een nieuwe school in een kleine stad in MiddenAmerika waar koeien de belangrijkste industrietak vormen. Hij
is vastberaden om daar zijn reputatie als echte grappenmaker
weer op te bouwen, maar hij krijgt concurrentie van Niles,
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ogenschijnlijk een vreselijke nerd en zijn toegewezen schoolbuddy, die zichzelf ook al als meester-grappenmaker ziet. Al
snel raken ze in een ‘prank war’, waarbij ze over en weer de
idiootste grappen uithalen. Uiteindelijk besluiten ze echter
hun krachten te bundelen om de rector aan te pakken, die
geobsedeerd is door zijn eigen gezag en het op Miles gemunt
heeft. Samen bereiden Miles en Niles hun allergrootste grap
ooit voor…
Nimmernacht is het eerste deel van Jay Kristoffs trilogie over
Mia Corvere, een van de dodelijkste leerlingen op een school
voor huurmoordenaars. Ze is voorbestemd om koninkrijken te
vernietigen, en toch is Mia Corvere nog maar tien jaar oud als
ze noodgedwongen, na het verlies van haar familie, haar
eerste les in de dood krijgt. Zes jaar later zet het kind dat is
opgegroeid in de schaduwen haar eerste stappen in de
buitenwereld om een belofte waar te maken – de belofte die
ze zichzelf deed op de dag dat ze alles verloor. Maar Mia’s
vijanden zijn machtige figuren, en de kans dat ze bij hen in de
buurt kan komen is erg klein. Dus als ze wraak wil nemen,
moet Mia zelf een wapen worden dat haar gelijke niet kent.
Ze moet zichzelf bewijzen tussen de dodelijkste jongens en
meisjes van haar opleiding aan de Rode Kerk. Een school
waar moordenaars, leugenaars en demonen de dienst
uitmaken, en zelfs de leraren het op je voorzien hebben.
Gelukkig is Mia niet zomaar een student. De schaduwen
houden van haar... en ze nemen al haar angsten weg.
Deel 3 van Cressida Cowells magische avontuur De
Tovenaars van Ooit. De spanning in De Tovenaars van Ooitserie van Cressida Cowell, bekend van Hoe tem je een draak,
loopt verder op in Drie keer kloppen, het derde deel over Xar
en Wens. Net als De Tovenaars van Ooit (deel 1) en De
heksenval (deel 2) bevat dit derde deel heel veel grappige
illustraties. Xar en Wens weten niet beter dan dat hun families
– de Tovenaars en de Krijgers – altijd op voet van oorlog met
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elkaar leven. Een vriendschap tussen de twee kinderen ligt
dan ook niet voor de hand. Maar wanneer de Heksen
terugkeren, moeten Xar en Wens wel samenwerken. De
Koningsheks maakt jacht op een magisch voorwerp dat Xar
en Wens per ongeluk in hun bezit hebben gekregen. Ze
moeten gauw een betovering zien te vinden om de Heksen te
laten verdwijnen. Maar hun zoektocht naar de betovering is
extreem gevaarlijk. En iemand zal hen verraden... ‘De feeën,
machtige tovenaars en toverspreuken vliegen je direct om de
oren. (...) Cressida Cowell schrijft met veel humor en vaart.’
Kidsweek
Evi ketst steentjes over het water. Tot ze een steen tegen
eenhoorn ketst en wenst dat de eenhoorn in kwestie haar
bestie wordt. Met narcisme (eenhoorn), sarcasme (Evi) en
heel veel humor. Dit e-book is een ePub3-bestand, dus
geschikt voor tablets en de meeste e-readers met een
kleurenscherm (niet geschikt voor zwart-wit e-readers).
Controleer of uw apparaat dit bestandsformaat kan
weergeven.Evi en eenhoorn is het eerste deel in de hilarische
graphicnovelserie van Dana Simpson. Volledig in kleur, voor
meisjes vanaf 8 jaar. Evi verveelt zich en ketst steentjes over
het water. Tot er een steen tegen een eenhoorn ketst. En Evi
een wens mag doen. En ze wenst dat de eenhoorn in kwestie
haar bestie wordt. Dus laveert Evi nu door alle
basisschoolproblemen met een eenhoorn aan haar zijde. Niks
mis met een beetje narcisme en hooghartigheid op zijn tijd als
dat betekent dat je beste vrienden bent met een eenhoorn.
Toch? Deze serie is smullen voor heel veel leeftijden. Calvin
& Hobbes, als Calvin een meisje van 9 was en Hobbes een
eenhoorn.
Ollie wil ook! Ollie laat in dit boekje nog eens zien dat hij een
eigen wil heeft. Ollie wil namelijk ook laarsjes hebben. Hij
stampt net zo lang achter Gonnie en Gijsje aan tot hij zijn zin
krijgt. Maar als hij ze dan eenmaal heeft... Gonnie en haar
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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.
Reading Success for Minecrafters: Grades 1-2Sky Pony
Sam en de schaduwridders is een hilarische graphic novel
van Lincoln Peirce, auteur van de succesvolle
graphicnovelserie Niek de Groot. Voor lezers van 8 jaar en
ouder. Met oom Berend, troubadour zonder publiek, reist
Sam door het land. Sam is voorbestemd om troubadour te
worden, maar zou liever ridder zijn. Wanneer de beruchte
koning Brutus oom Berend ontvoert, komt Sam in actie met
een paar weeskinderen en een gepensioneerde tovenaar.
Stuk voor stuk hebben ze een uniek talent. Als
schaduwridders willen zij niet alleen oom Berend bevrijden,
maar ook het koninkrijk in zijn oude glorie herstellen.

Reading comprehension and fun practice activities to
make learning more like gaming! This kid-friendly
workbook features well-loved video game characters
and concepts to reinforce the development of first
and second grade reading skills laid out in the
national Common Core State Standards. Colorfullyillustrated and high-interest practice pages and
reading comprehension passages use golden
swords, enchanted treasures, friendly farm animals,
dangerous mobs, and heroes like Steve and Alex to
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add an element of fun to reading time. They will
practice all of the reading skills they need in school,
including: Fundamental reading practice with
phonics and sight words Fun, colorful matching and
fill-ins for learning sentence structure and vocabulary
Reading comprehension using high-interest
Minecrafting stories Minecraft-themed fluency tests
to help kids read with confidence and greater
success! Skip to the pages that suit your child's
needs and learning style or start at the beginning
and advance page by page–it's up to you! As the
workbook progresses, the activities become more
challenging so that learners of all levels can enjoy an
exciting, skill-building reading adventure. Perfect for
Minecrafters who learn at all paces, Reading Power
for Minecrafters is as fun as it is educational–and is
just what your little learner needs to get ahead
academically!
Schaap Lotje is veel nieuwsgieriger dan haar
soortgenoten en als de herder een ongeluk krijgt, is
zij het die het aandurft om in het dal hulp te halen.
Groot prentenboek met schilderingen in heldere
kleuren. Vanaf ca. 4 jaar.
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
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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!
Jack en zijn vrienden zijn terug voor hun derde
zombie-avontuur! De Laatste Helden horen een
oproep van andere overlevenden, maar precies dan
gaat de radio kapot. June, Dirk en Quint doen hun
best om de boel te repareren, maar Jack heeft
andere plannen. Want wat als zijn vrienden hun
families terugvinden, en hij alleen achterblijft? Er zit
maar één ding op: hij moet ze ervan overtuigen dat
er niks mooiers is dan hun boomhut-bestaan. Wat
volgt is een serie wedstrijdjes met de monsters uit de
pizzeria, een bezoek aan een pretpark... en een
aanvaring met een gigantisch monster dat
nachtmerries veroorzaakt. Wil je gruwelijk grappige
avonturen? Lees dan dit boek!
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.
Book Features: • Ages 8-14, Grades 3-8 • 32 pages,
7 inches x 9 inches • Simple, easy-to-read pages
with full-color pictures • Includes pre- and postreading activities • Reading/teaching tips and
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glossary included Gaming and eSports: In Level Up:
Secrets of the Games We Love, 3rd—8th graders
unlock interesting facts and little-known stories about
some of the most popular video games, their favorite
characters, and more! Level-Up Your Gaming
Knowledge: Young readers learn fun facts, stories,
and the history behind their favorite video games,
characters, and the designers behind them! Get an
inside look at the “Easter eggs” hidden within each
game! Build Reading Skills: This engaging 32-page
children’s book will help your child improve
comprehension and build confidence with guided
pre- and post-reading questions and fun activities.
Leveled Books: Part of the Gaming and Esports
series, the lower reading level text and full-color
pictures make this children’s book an engaging read
with fun and interesting facts about your child’s
favorite video games and characters. Why Rourke
Educational Media: Since 1980, Rourke Publishing
Company has specialized in publishing engaging
and diverse non-fiction and fiction books for children
in a wide range of subjects that support reading
success on a level that has no limits.
Een vreselijke tragedie heeft het leven van Will
verwoest en hij zweert dan ook wraak op degenen
die hiervoor verantwoordelijk zijn. Zelfs als dat zou
betekenen dat hij het korps van de Grijze Jagers
moet verlaten. Wills vrienden maken zich ernstig
zorgen over hem. Het is Halt die met de oplossing
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komt: Will moet een leerling aannemen om zijn
gedachten te verzetten. En zoals meestal krijgt Halt
gelijk. Meer dan hem lief is zelfs.
Als de mooie jonge Guinevere Beck de boekhandel
inloopt waar Joe Goldberg werkt, is zijn eerste
gedachte: deze vrouw wordt van mij. Ze heeft een
Facebookpro el dat op openbaar staat en ze twittert
aan een stuk door. Op haar sociale media vindt Joe
alles wat hij moet weten: ze wil schrijver worden,
haar vrienden noemen haar Beck, hij weet waar ze
woont en vanavond zal ze in een bar in Brooklyn zijn
– de perfecte plek voor een ‘toevallige’ ontmoeting.
Guinevere denkt dat ze eindelijk de man van haar
dromen heeft gevonden. Hij lijkt perfect; zijn smaak,
zijn persoonlijkheid en de manier waarop hij haar
behandelt. Wat zij niet weet, is wie Joe in
werkelijkheid is en wat hij doet om zijn prooi te
beschermen...
Get extra word power for reading and comprehension
success! This kid-friendly workbook features well-loved
video game characters and concepts to reinforce the
development of third- and fourth-grade vocabulary to
reach national Common Core reading standards.
Colorfully-illustrated and high-interest practice pages and
activities use golden swords, enchanted treasures,
friendly farm animals, dangerous mobs, and heroes like
Steve and Alex to add an element of fun to learning new
words and improving reading fluency. Build their word
bank with high-frequency words and academic
vocabulary Develop their reading comprehension and
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fluency and increase their confidence in school! Fun,
colorful, kid-friendly learning pages for even the most
reluctant reader Engaging Minecraft themes and
characters to interest young gamers Learners of all
levels can enjoy an exciting, skill-building vocabulary
adventure. Perfect for Minecrafters who learn at all
paces, Vocabulary for Minecrafters is as exciting as it is
educational–and is just what your little learner needs to
get ahead academically!
Onweerstaanbaar vervolg op De maan-zaak Op de
maanbasis waar Dash en zijn ouders nog steeds
verblijven, kun je je niet verstoppen. Het complete
bouwwerk is tenslotte niet veel groter dan een
voetbalveld. En terwijl de mysterieuze dood van een van
de voornaamste wetenschappers op de basis nog steeds
niet is opgelost, is Nina Stack, de nieuwe commandant,
opeens verdwenen. Dash is pas twaalf jaar oud is en nu
al de beste detective van de hele maan. Maar deze
vreemde verdwijning geeft zelfs Dash kopzorgen – ook
omdat hij toevallig een alien heeft ontmoet, wat absoluut
geheim moet blijven. Wanneer het voortbestaan van de
mensheid op het spel komt te staan, wordt de druk op
Dash onnoemelijk groot. Kan hij het mysterie van de
verdwenen commandant oplossen?
Nemesis lijkt een doodgewoon meisje, maar niets is
minder waar. Ze is een Diabolic, gemaakt om te doden.
Op jonge leeftijd wordt ze gekocht door een adellijke
familie om hun dochter Sydonia te beschermen – zo
nodig met haar leven. Als Sydonia zich moet melden aan
het hof van de keizer, die duidelijk kwaad in de zin heeft,
neemt Nemesis haar plaats in. Niemand mag ontdekken
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wie en wat ze werkelijk is. Maar dan ontmoet ze Tyrus,
de toekomstige opvolger van de keizer. Is het wel waar
wat haar altijd is verteld? Hebben Diabolics dan toch
gevoel, ergens diep vanbinnen?
Learn to Spell on a Minecrafting Adventure! This kidfriendly workbook features well-loved video game
characters and concepts to encourage first grade
spelling practice. With Steve, Alex, zombies, creepers,
and villagers to guide them, young Minecrafters will be
eager to practice spelling skills to reinforce classroom
learning and help them meet the National Common Core
language arts standards. Kids will practice key skills
including: Getting to know common spelling patterns
Targeted, grade-level sight word practice Vowel sounds
and consonant blends for spelling and reading success
Counting syllables and identifying prefixes, suffixes, and
plural endings Colorfully illustrated pages and familiar
gaming objects and characters invite kids will win over
even the most reluctant students. With Spelling for
Minecrafters, word practice isn’t a chore; it’s an
adventure.
Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers.
Een nieuwe school, nieuwe aartsvijanden. En ook een
nieuw dagboek, zodat Nikki al haar ellende kwijt kan.
Wanneer haar vader, ongediertebestrijder, een contract
sluit met een poepiesjieke eliteschool, krijgt Nikki een
beurs. Maar hoe word je populair zonder coole
smartphone of hippe outfit? DUH. Niet dus! De populaire
meiden negeren Nikki, hottie Brandon merkt haar alleen
op wanneer ze weer eens een ENORME blunder begaat
en zelfs haar echte vrienden zien haar niet meer staan
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als Mackenzie ze uitnodigt voor een feest. Ellendiger kan
het niet. Toch?
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.
Book Features: • Ages 8-14, Grades 3-8 • 32 pages, 7
inches x 9 inches • Simple, easy-to-read pages with fullcolor pictures • Includes pre- and post-reading activities
• Reading/teaching tips and glossary included Gaming
and eSports: In Warp Zone: The Future of Gaming,
3rd—8th graders discover the latest advancements in one
of children's favorite past-times: gaming! Learn about
new video game technology, virtual reality, eSports, and
so much more! Paving The Way: Young readers learn
about new gaming technology, augmented reality,
adaptive gaming, and advancements in the eSports
industry that will make gaming in the future even more
exciting. Build Reading Skills: This engaging 32-page
children’s book will help your child improve
comprehension and build confidence with guided preand post-reading questions and fun activities. Leveled
Books: Part of the Gaming and Esports series, the lower
reading level text and full-color pictures make this
children’s book an engaging read with fun and
interesting facts about the future of gaming. Why Rourke
Educational Media: Since 1980, Rourke Publishing
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Company has specialized in publishing engaging and
diverse non-fiction and fiction books for children in a
wide range of subjects that support reading success on a
level that has no limits.
Reis mee naar de maan! Futuristische whodunit voor
jongens en meisjes vanaf 10 jaar De maan-zaak is een
spannend verhaal voor humor en bijzondere gadgets en
is in 2017 bekroond door de Vlaamse Kinder- en
Jeugdjury in de categorie 12-14 jaar. Het is het jaar 2041
en er wonen mensen op de maan. Nou ja, op een
maanbasis. De twaalfjarige Dash is een van hen. Het
klinkt geweldig, maar de verslagen die Dash verplicht
naar de aarde moet sturen, staan vol leugens. Want je
mag helemaal niet naar buiten, het eten is er ver-schrikke-lijk, en de wc’s zijn echt een drama. Tot dag 188 is
het leven dus eigenlijk oersaai op de maan, maar dan
wordt dr. Holtz dood gevonden buiten de basis. De
bevelhebber van de basis denkt direct aan een ongeluk.
Maar Dash gelooft dat niet en gaat stiekem zelf op
onderzoek uit, waarbij hij zaken ontdekt waar hij
misschien beter niet vanaf had kunnen weten… Lees ook
het spannende vervolg: Het maan-mysterie.

Woody Lambert zit in de problemen. Hij komt uit een
gebroken gezin, haalt slechte cijfers op school en
zijn oudere broer Tony is op proef vrijgelaten nadat
hij gearresteerd was voor drugsbezit. Op een avond
is Woody onbedoeld van de partij als zijn broer en
diens vriend Garth al bierdrinkend door Strattenburg
rijden in een oude Mustang. Algauw lopen de zaken
uit de hand als Garth de verkopers in een
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avondwinkel bedreigt met een nepwapen. Ook al
heeft Woody niets met het voorval te maken, toch
wordt hij gearresteerd als medeplichtige. Als hij geen
goede juridische bijstand krijgt, zal hij naar de
jeugdgevangenis moeten. Natuurlijk springt Theo
Boone te hulp. Immers, het is zijn ambitie de beste
advocaat van de staat te worden. Alleen zal dat nog
jaren duren – Theo is pas dertien. En Woody heeft
nú hulp nodig...
Gevaarlijke monsters, bloedstollende actiescènes en
een flinke dosis humor: hier is De laatste helden op
aarde! Tweeënveertig dagen geleden was Jack
Sullivan een gewone jongen met een gewoon leven.
Maar nu is zijn wereld een TOTALE MONSTERZOMBIE-CHAOS. De stad is vernield en verlaten, en
overal lopen er angstaanjagende wezens rond. Maar
Jack is er nog! Vanuit zijn coole boomhut beleeft hij
iedere dag als een soort videogame. Maar in zijn
eentje is Jack geen partij voor alle monsters en
zombies. En al helemaal niet voor het gigantische en
slimme monster Blarg. Dan ontdekt Jack dat er nog
meer kinderen in de stad zijn achtergebleven. En dat
de Monster-apocalyps veel leuker is als je vrienden
om je heen hebt... ‘Gruwelijk leuk! Bloedstollend en
gigantisch grappig.’ – Jeff Kinney, Het leven van
een loser
Get extra word power for reading and
comprehension success! This kid-friendly workbook
features well-loved video game characters and
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concepts to reinforce the development of first- and
second-grade vocabulary to reach national Common
Core reading standards. Colorfully-illustrated and
high-interest practice pages and activities use
golden swords, enchanted treasures, friendly farm
animals, dangerous mobs, and heroes like Steve
and Alex to add an element of fun to learning new
words and improving reading fluency. Build their
word bank with high-frequency words and academic
vocabulary Develop their reading comprehension
and fluency and increase their confidence in school!
Fun, colorful, kid-friendly learning pages for even the
most reluctant reader Engaging Minecraft themes
and characters to interest young gamers Learners of
all levels can enjoy an exciting, skill-building
vocabulary adventure. Perfect for Minecrafters who
learn at all paces, Vocabulary for Minecrafters is as
exciting as it is educational–and is just what your
little learner needs to get ahead academically!
Flip Fiasco runt samen met zijn zakenpartner Fiks de
ijsbeer het beste detectivebureau van het land, of
misschien wel van de hele wereld: Fiasco bv. Nu te
zien op Disney+. Flip Fiasco – Oeps... is een
supergrappig debuut van Stephan Pastis. Een
graphic novel voor de jonge fans van de serie Het
leven van een Loser van Jeff Kinney. Fiasco is de
naam. Flip Fiasco, aangenaam. Ik ben de oprichter,
eigenaar en directeur van het beste detectivebureau
van het land. Wat zeg ik? Van de hele wereld. Dit
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boek is een verslag van mijn leven als detective. Elk
feitje klopt (grondig gecontroleerd) en de
meesterlijke tekeningen zijn van mijzelf. Ooit
tekende mijn zakenpartner Fiks – ijsbeer – ze, maar
dat leek nergens naar. Stephan Pastis tekende
Pearls Before Swine, een grappige strip die in meer
dan 650 kranten verscheen en later ook in boeken.
Flip Fiasco – Oeps... is zijn eerste kinderboek.
Stephan woont in Amerika.
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