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Dragons Love Tacos 2 The Sequel
From the creators of the "New York Times" bestseller "Dragons Love Tacos" comes a rollicking, rhyme-tastic, interactive book where kids discover the lost art of the high five and improve their slapping skills. From hand-limbering stretches to lessons on five-ing with
finesse, readers are guided through a series of interactive challenges. Full color.
Het enorme Franse succes - meer dan 600.000 exemplaren verkocht! Camille leidt een plezierig leven. Ze heeft een leuke man, een fantastische zoon en een interessante baan. Maar toch mist er iets. De artistieke carrière die ze altijd wilde is er nooit van gekomen en ze is
de huiselijke ruzietjes meer dan zat. Wanneer ze dan ook bij toeval de 'routinoloog' Claude ontmoet, besluit ze haar lot in zijn handen te leggen. Camille krijgt verschillende opdrachten van Claude die bedoeld zijn om haar routine te doorbreken. Ze probeert allerlei
nieuwe dingen, waardoor de relaties met haar man, zoon, moeder en collega's zichtbaar verbeteren. Camille merkt dat ze zelf ook verandert. Eindelijk staat ze zichzelf toe haar eigen droomleven te leiden: ze wakkert haar artistieke aspiraties aan en begint een eigen
bedrijf, dat een daverend succes wordt. Dankzij Claudes begeleiding krijgt ze het zelfvertrouwen en de vastberadenheid om tegenslagen en teleurstellingen te overwinnen én krijgt ze haar ticket naar een nieuw leven. Je tweede leven begint als je begrijpt dat je er maar één
hebt is een enthousiasmerend boek over het omgooien van je levensfilosofie en het herzien van de dingen die je leven de moeite waard maken. Een inspirerende roman die bewijst dat iedereen zijn droomleven kan leiden, zolang je het maar toelaat. Raphaëlle Giordano (1974) is
coach, schrijfster en beeldend kunstenares. Je tweede leven begint als je begrijpt dat je er maar één hebt is haar debuutroman. 'Raphaëlle Giordano leert ons hoe we op adem kunnen komen en van het leven kunnen leren houden.'MADAME FIGARO 'Een heerlijke feelgoodroman!'
MARIE FRANCE
In dit boeiende, langverwachte eerste deel van zijn presidentiële memoires vertelt Barack Obama het verhaal van zijn onwaarschijnlijke odyssee van een jongeman die op zoek is naar zijn identiteit tot de leider van de vrije wereld. Hij schrijft in buitengewoon persoonlijke
bewoordingen over de jaren waarin hij politiek werd gevormd en over de bepalende momenten in de eerste termijn van zijn historische presidentschap - een roerige periode vol dramatische veranderingen. Obama neemt de lezer aan de hand op een fascinerende reis, die voert van
zijn eerste politieke aspiraties en de cruciale overwinning in de voorverkiezingen van Iowa - waarin de kracht van grassroots-activisme aan het licht kwam - tot de revolutionaire avond van 4 november 2008, toen hij werd gekozen tot 44ste president van de Verenigde Staten
en daarmee de eerste Afro-Amerikaan werd die het hoogste ambt in het land zou bekleden. In zijn bespiegelingen over het presidentschap toont hij op een bijzondere en scherpzinnige wijze welke mogelijkheden en beperkingen presidentiële macht met zich meebrengt, en
daarnaast biedt hij ons een uniek inzicht in de dynamiek van de Amerikaanse partijpolitiek en de internationale diplomatie. Obama neemt de lezer mee tot in het Oval Office en de Situation Room van het Witte Huis, maar ook naar steden als Moskou, Caïro en Peking. We zijn
getuige van zijn overwegingen bij het samenstellen van zijn kabinet, hoe hij worstelt met een mondiale financiële crisis, Vladimir Poetin inschat, schijnbaar onoverbrugbare conflicten beteugelt om zijn wet op de gezondheidszorg te verwezenlijken, botst met zijn generaals
over de te volgen strategie in Afghanistan, hervormingen op Wall Street doorvoert, doortastend optreedt na de ramp met de Deepwater Horizon en opdracht geeft tot Operatie Neptune's Spear, die leidt tot de dood van Osama bin Laden. Een beloofd land is een bijzonder intiem
en persoonlijk boek - het verhaal over een man die historische beslissingen neemt, over het rotsvaste geloof van de opbouwwerker die op de proef wordt gesteld op het wereldpodium. Obama is openhartig over de moeilijkheden die hij ondervond toen hij als zwarte Amerikaan
president wilde worden, waarbij hij de verwachtingen verpersoonlijkte van een generatie die werd geïnspireerd door de boodschap van hoop en verandering en de morele problemen trotseerde die besluitvorming op het hoogste niveau met zich meebrengt. Obama is openhartig over
de krachten die hem in eigen land en elders tegenwerkten, eerlijk over de invloed die het verblijf in het Witte Huis had op zijn vrouw en kinderen. Daarnaast is hij niet terughoudend in het delen van zijn onzekerheden en teleurstellingen. Toch wijkt hij nooit af van zijn
overtuiging dat binnen het geweldige, zich voortdurend ontwikkelende Amerikaanse experiment vooruitgang altijd mogelijk is. Dit fraai geschreven en krachtige boek getuigt van Barack Obama's inzicht dat democratie geen geschenk van boven is, maar iets dat is gestoeld op
inlevingsvermogen en wederzijds begrip, iets waaraan we samen voortbouwen, elke dag weer.
Tacos may have been created south of the border, but Americans have made this Mexican food their own, with each style reflective of a time and a place. American Tacos explores them all, taking us on a detailed and delicious journey through the evolution of this dish. In
search of every taco variety from California to Texas and beyond, Ralat traveled from coast to coast and border to border, visiting thirty-eight cities across the country. He examines the pervasive crunchy taco and the new Alta California tacos from chefs Wes Avila,
Christine Rivera, and Carlos Salgado. He tastes famous Tex-Mex tacos like the puffy taco and breakfast taco, then tracks down the fry bread taco and the kosher taco. And he searches for the regional hybrid tacos of the American South and the modern, chef-driven tacos of
restaurants everywhere. Throughout, he tells the story of how each style of taco came to be, creating a rich look at the diverse taco landscape north of the border. Featuring interviews with taqueros and details on taco paraphernalia and the trappings of taco culture,
American Tacos is a book no taco fan will want to take a bite without.
My View, My Voice, Levels K-2
How to use the best children's books to lead students to read, read, read
Harlequin Special Edition December 2020 - Box Set 2 of 2
Using Picture Books for Standards-Based Instruction, Grades K–2
The Plant-Based Baby and Toddler
How Two Brothers Invented the Hot-Air Balloon
Make Vegetables Great Again is the go-to cookbook for making kids (and kids at heart) love their veggies! Some kids say vegetables like it’s the dirtiest word they’ve ever heard. (Heck, some parents feel the same way!) But it doesn’t have to be like that! It’s time to Make Vegetables Great Again! Inside this polished little hardcover cookbook you’ll find: - Over 100 recipes, variations, and tips and tricks for making every meal
(secretly!) chock full of vegetables! - Brilliant ideas for sneaking vegetables into kids' diets! - Prep-ahead plans and other tricks for making mealtimes (and on-the-go mealtimes) super fun, fast, easy, and delicious! - Beautiful food photography that will reel in even the pickiest eater! - Fun facts on how to select luscious produce, plus ways to get the most flavor and nutrition out of your vegetables! Feeding a little person healthy,
fresh, seasonal produce doesn’t have to be difficult. Make Vegetables Great Again will win over even the stubbornest little eater. They’ll be gobbling up that cauliflower in no time! Go on, get cooking—veg-filled breakfasts, fresh lunches, healthy snacks, and happy family dinners await!
Vierkant prentenboekje, met plaatjes die bewogen kunnen worden, over een jong hondje dat zich verstopt heeft wanneer hij moet eten. Vanaf ca. 2 jaar.
'De Da Vinci Code heeft een verpletterende indruk op me gemaakt. Het is niet alleen spannend van begin tot eind, maar ook erg leerzaam.' Mordin, Scholieren.com De Da Vinci Code is een van de beroemdste thrillers aller tijden. Een bloedstollend avontuur waarin je meteen van alles opsteekt van geschiedenis, kunst en geloof. Voor deze speciale jeugdeditie heeft Dan Brown zijn verhaal bewerkt en ingekort. Professor Robert
Langdon loopt in Parijs een afspraak mis met een medewerker van het Louvre; die blijkt kort daarvoor te zijn vermoord. Voor de politie is Langdon de belangrijkste verdachte. Geholpen door Sophie Neveu slaat Langdon op de vlucht. Hij weet dat de conservator aanwijzingen heeft achtergelaten die alleen hij kan ontcijferen. Met Neveu begint hij een speurtocht naar de reden van de moord. Maar de politie en de moordenaar zitten
hun op de hielen... Dan Browns wereldberoemde boeken, De Da Vinci Code, Het Bernini Mysterie (Angels & Demons) en Inferno, zijn verfilmd.
Groene eieren met ham, kun je die eten? Sam vindt van wel, maar maak dat maar eens een ander wijs! Tekst op rijm.
Building Paths to the Future
Dragones Y Tacos/ Dragons Love Tacos
Dragones y Tacos 2
Je tweede leven begint als je begrijpt dat je er maar één hebt
Up and Away!
1984

A #1 New York Times bestselling phenomenon, this deliciously funny read-aloud is an unforgettable tale of new friends and the perfect snack that will make you laugh until spicy salsa comes out of your nose. Dragons love tacos. They love chicken tacos, beef tacos, great big tacos, and teeny tiny tacos. So if you want to lure a bunch of dragons to your party, you should definitely serve tacos. Buckets and
buckets of tacos. Unfortunately, where there are tacos, there is also salsa. And if a dragon accidentally eats spicy salsa . . . oh, boy. You're in red-hot trouble. This makes the perfect gift for any special occasion, from award-winning team of Adam Rubin and Daniel Salmieri who created Dragons Love Tacos 2: The Sequel, El Chupacabras, High Five, Robo-Sauce, and Secret Pizza Party.
De beroemde detective Hercule Poirot heeft besloten te stoppen met werken. Als afsluiting van zijn speurdersloopbaan wil Poirot nog twaalf zaken oplossen die overeenkomen met de twaalf werken van Hercules, zijn naamgenoot uit de Griekse oudheid.
This practical handbook provides ready-to-use lesson plans that connect picture books to the Common Core standards and are ready to roll out on Monday. • Provides lessons that are linked to national standards and appeal to teachers and librarians needing to have weekly plans that identify the specific standards taught • Supplies accompanying patterns and reproducible handouts • Suggests fun follow-up
activities and book titles appropriate for further instruction
'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.
Waar is Dribbel?
Dokter De Soto / druk 1
Take Me to Your Readers
The Definitive Collection
Dragones Y Tacos 2: la Continuación
21 Strategies for Powerful, Persuasive Writing
"Tus dragones favoritos amantes de los tacos, han regresado ... a tiempo."-Als een spin bezig is een mooi, groot web te weven, laat hij zich niet van zijn werk houden door de andere dieren. Oblong prentenboek met kleurige illustraties in collagetechniek met voelelementen. Vanaf ca. 3 jaar.
News alert! It has just been discovered that there are NO MORE TACOS left anywhere in the world. If only there was a way for the dragons to travel back in time, to before tacos went extinct. Then they could grab lots of tacos and bring them back!
In dit boek staan geen plaatjes. Maar is het saai? Zeker niet! Voorlezen vanaf ca. 4 jaar.
De Da Vinci code
Dragones y tacos 2: La continuación
Make Vegetables Great Again
Avoiding the One-Size-Fits-All Curriculum in Early Childhood
De wachtpost
Slaap maar fijn, bouwterrein

Nieuwspraak, Big Brother, het vocabulaire uit 1984 is in onze taal opgenomen en een eigen leven gaan leiden. De roman van George Orwell uit 1949 over de strijd van Winston Smith, ambtenaar op het ministerie van Waarheid, tegen de alles doordringende Partij, en zijn gedoemde liefde voor Julia heeft niets van zijn
literarie zeggingskracht verloren. In Orwells steeds weer herdrukte anti-utopie verkeert de wereld in de wurggreep van een systeem dat is gegrondvest op de verbreiding van angst, haat en wreedheid, en dat iedere vorm van persoonlijke vrijheid en indiviualiteit uitsluit. 1984 is onverminderd geldig als benauwend
nauwkeurig blauwdruk van elk dictatoriaal regime.
De wachtpost is de 25ste Jack Reacher-thriller van bestsellerauteur Lee Child. Hij schreef het samen met zijn broer Andrew Child. Jack Reacher stapt uit de bus in Nashville, Tennessee, op zoek naar eten, een bed en wat goeie oude countrymuziek. Maar als hij vervolgens een groep muzikanten tegen het lijf loopt die zijn
afgezet door een gewetenloze cafébaas, voelt hij zich genoodzaakt in te grijpen... Jack Reacher hoopt weer op het beste en houdt rekening met het ergste. De ‘uiterst verslavende serie’ volgens The New York Times gaat verder in teamverband. Bestsellerauteur Lee Child schrijft vanaf nu samen met zijn broer Andrew
Child. En dat belooft wat!
De nieuwe pageturner van de auteur van Harry Quebert Aan het begin van de zomer van 2018 verblijft een schrijver in het luxueuze Paleishotel in het Zwitserse Alpendorp Verbier. Hij verblijft in kamer 623 en verbaast zich erover dat de kamer naast hem het nummer 621-bis heeft. Langzamerhand wordt duidelijk dat
jaren eerder een moord is gepleegd in kamer 622, waarvan het politieonderzoek nooit is afgerond. De schrijver besluit zich volledig op de onopgeloste moord te storten: wat gebeurde er twintig jaar eerder in kamer 622? Met de precisie van een Zwitserse meester-horlogemaker neemt Joël Dicker ons in deze duivelse en
adembenemende roman mee naar het hart van zijn geboortestad, waarbij een liefdesdriehoek, machtsspelletjes, verraad en jaloezie op de achtergrond meespelen.
This thoughtful book is rooted in the belief that teachers can lead their students to develop their reading tastes and grow in their love of reading at the same time as supporting and stretching students in their meaning-making experiences. This practical resource highlights more than 50 instructional strategies that
invite students to work inside and outside a book through reading, writing, talk, and arts experiences. It highlights the work of guest voices that include classroom teachers, occasional teachers, special education teachers, and librarians who share their best literacy practices. Take Me to Your Readers uses 5 essential
areas to structure classroom experiences through children's literature: Motivation; Theme Connections; Genre Connections; Cross-Curricular Connections; and Response. Extensive booklists, teaching tips, a wide range of activities, and reproducible pages provide practical support. Ultimately, this book is designed to
take teachers to their readers and start them on a lifelong journey through great books!
roman
Your Complete Feeding Guide for the First 3 Years
Over 100 Recipes to Trick Your Kids into Eatin' Their Greens
How to Design Peer-to-Peer Professional Learning That Elevates Teachers and Teaching
Groene eieren met ham / druk 1
Young Adult editie
Just in time for the holidays, the two bestselling picture books featuring everyone's favorite dragons are available in a joint slipcase edition Dragons Love Tacos and its companion, Dragons Love Tacos 2: The Sequel, go together like tacos and salsa, and this boxed set makes purchasing both books a snap. Perfect for the holidays, birthdays, or any occasion.
Integrating Literacy Naturally is a guide for nurturing a love of literacy in both teachers and young children. More than a hundred children’s book titles and other resources serve as springboards for cultivating that love and meeting individual literacy needs in developmentally appropriate ways. And, educator spotlight stories show how theories move to practice. Pinkerton and Hewitt draw on their
love of literacy and over four decades of combined experience to help readers navigate individualized instruction, purposeful play, literacy integration, classroom libraries, and a reimagined workshop approach. Examples for how to do all of this with children’s texts are presented throughout the book. Eight guiding principles provide an easy path to becoming an intentional, authentic teacher who
focuses on the individual needs of children and avoids one-sized literacy instruction. The principles grew from heart to heart conversations the authors had about joyful reading and writing experiences being reduced to worksheets and rote memorization in many classrooms. This book moves teachers far away from drill the skill literacy. Use it as a guide on your path to making literacy learning both
playful and intentional in the early childhood classroom.
Voor wie het liefst droomt over ronkende graafmachines, cementmixers en hijskranen! Als de zon ondergaat achter de grote bouwplaats, maken alle hardwerkende machines zich klaar om welterusten te zeggen. Eén voor één gaan Kraanwagen, Cementmixer, Bulldozer en Graafmachine lekker slapen, zodat ze 's morgens weer klaar zijn voor een nieuwe dag vol zware en stoere
bouwwerkzaamheden.
For use in schools and libraries only. The sequel to the New York Times bestseller about non-spicy tacos, and the dragons who love them--now in Spanish! Listen, don't freak out, but I have some terrible news: There are no tacos left anywhere in the entire world! That's a huge problem because, as you know, dragons love tacos. We've got to do something! I know, let's fire up that time machine in
the garage and go back in time to before tacos went extinct. Then we can grab lots of tacos and bring them back with us. Just be sure you don't grab any tacos with spicy salsa. You remember what happened last time . . .
Dragons Love Tacos
Biliteracy and Multiliteracies
Integrating Literacy Naturally
La Continuacion/ the Continuation
De werken van Hercules
The PD Curator

Door op een geel bolletje te duwen, verschijnt op de volgende bladzijde nog een bolletje. Als je erover wrijft, verandert het van kleur. Maar pas op, als je het boek kantelt, rollen de bolletjes naar een kant. Interactief prentenboek met eenvoudige kleurenillustraties. Vanaf ca. 4 jaar.
An accessible guide for vegan, vegetarian, or veg-curious parents from the dietitian duo behind online community Plant-Based Juniors®--includes a bonus chapter on feeding infants up to six months! More of us are turning to plant-focused diets for our health and the health of the environment. But there haven't been reliable, evidence-based resources out there for a new generation of compassionate,
conscientious parents--until now. The Plant-Based Baby and Toddler is your go-to resource, offering easy-to-digest nutritional facts and guidelines that aren't available elsewhere, with a special focus on the most important period of a child's life when it comes to developing good eating habits: infancy and toddlerhood. Whitney and Alex discuss: • the PB3 plate: a visual guide to structuring meals that are
nutritionally balanced--1/3 fruits and vegetables; 1/3 legumes, nuts and seeds; and 1/3 grains and starches--and easy to adapt for the entire family • how to meet needs for critical nutrients such as iron • a primer on both traditional purees and the baby-led weaning/feeding approach • strategies for dealing with challenges such as picky eaters • sorting fact from fiction when it comes to nondairy milks and
other substitutes • 50+ plant-based recipes created specifically for stages from first bites to age three As dietitians and moms, Whitney and Alex pored over nutrition journals and called on the experts to learn how to provide their babies with the best diet possible. They found that plant-based diets are associated with a reduced risk of obesity, decreased cholesterol levels, and increased fruit and vegetable
intake; in short, not only are they safe for kids, they're pretty freaking awesome.
This volume introduces the reader to ongoing research on the study of biliteracy, and highlights recent trends in the promotion of biliteracy and multiliteracies in education. Literacy issues have come under the microscope of researchers in recent decades. The very concept of literacy includes skills such as understanding, interpreting, and managing different text types in different sociocultural environments.
Therefore, the pioneers in the study of literacy characterize it as one multidimensional concept with social and cultural components, or go even further by talking about pluriliteracies/multiliteracies, which emerge through the complex linguistic and value practices adopted by speakers of multilingual societies in the 21st century. The contributions gathered here will give the reader a general idea of where
research is heading in the areas of biliteracy and multiliteracies, especially in view of multilingualism and its ever-changing conditions. The authors situate their research within current debates in terms of theory and empirical data. In this volume, the reader will find several chapters discussing issues of biliteracy and multiliteracies in a wide variety of settings, countries, and orientations, including Brazil,
Cyprus, Greece, Iceland, Malta, Portugal, and the USA.
The hilarious sequel to the smokin’ hot New York Times best seller, perfect for story time News alert! It has just been discovered that there are NO MORE TACOS left anywhere in the world. This is a huge problem because, as you know, dragons love tacos. If only there was a way for the dragons to travel back in time, to before tacos went extinct. Then they could grab lots of tacos and bring them back!
It’s the perfect plan, as long as there’s no spicy salsa. You remember what happened last time . . . The award-winning creators of Robo-Sauce and Secret Pizza Party return with a gut-bustingly hilarious companion to the bestselling phenomenon Dragons Love Tacos.
Dragons Love Tacos 2: The Sequel
Ik zie je in de kosmos
Medeia
Lijkbloem
Dragons Love Tacos 2 Book and Toy Set
De strijd om Verona
"When dragons run out of tacos, they travel back in time to get a fresh supply"-Journaliste Heloise Kaldan zit midden in een nachtmerrie: het artikel waar ze maanden aan heeft gewerkt blijkt gebaseerd op onjuiste bronnen, en de krant is in rep en roer. Te midden van dit alles ontvangt ze mysterieuze brieven van ene Anna Kiel, die al drie jaar wordt
gezocht voor de moord op een jonge advocaat. In de brieven laat Anna Kiel doorschemeren dat ze Heloise kent, maar Heloise kan zich daar niets van herinneren. Wanneer er nog een moord plaatsvindt, beginnen zowel de eigenzinnige politieman Erik Schäfer als Heloise in de oude
zaak te graven. Heeft Anna Kiel opnieuw toegeslagen, of is er meer dan één moordenaar? Waarom leiden alle sporen in de zaak opeens naar Heloise? Is haar eigen leven in gevaar? Lijkbloem is een originele en ijzersterke misdaadthriller over wraak, rechtvaardigheid en
vergeving. Toen het boek in april 2017 in Denemarken verscheen, schoot het onmiddellijk naar de top van de Deense bestsellerlijsten, waar het maandenlang bleef staan. Anne Mette Hancock (1979) is journalist en schrijfster. Ze woont met haar gezin in Kopenhagen. Lijkbloem
is haar debuutroman. 'Niemand wist wie Anne Mette Hancock was voordat ze ineens aan de top van de bestsellerlijsten verscheen - de plaats die gewoonlijk wordt ingenomen door grote jongens als Jo Nesbø en Jussi Adler-Olsen.'- BT 'Het is briljant. Een klassiek crimeverhaal maar van de bovenste plank.'- AARHUS STIFTSTIDENDE
De kleine Maya en haar broer groeien in het Amerika van de jaren dertig op bij hun zwaar gelovige oma in het straatarme en door en door racistische Zuiden. Wanneer de kinderen bij hun moeder in St. Louis moeten gaan wonen, wacht Maya een zware beproeving. Toch groeit ze,
mede dankzij de literatuur, uit tot een jonge vrouw die vertrouwt op haar eigen kracht. Ik weet waarom gekooide vogels zingen is een autobiografische moderne klassieker die wereldwijd al talloze lezers heeft geraakt.
Harlequin® Special Edition brings you three new titles for one great price, available now! These are heartwarming, romantic stories about life, love and family. This Special Edition box set includes: A TEMPORARY CHRISTMAS ARRANGEMENT (A The Bravos of Valentine Bay novel)
by New York Times bestselling author Christine Rimmer Neither Harper Bravo nor Lincoln Stryker is planning to stay in Valentine Bay. But when Lincoln moves in next door and needs a hand with his nice and nephew, cash-strapped Harper can’t help but step in. They make a
deal: just during the holiday season, she’ll nanny the kids while he works. But will love be enough to have them both changing their plans? FOR THIS CHRISTMAS ONLY (A Masterson, Texas novel) By USA TODAY bestselling author Caro Carson A chance encounter at the town’s Yule
log lighting leads Eli Taylor to invite Mallory Ames to stay with him. Which turns into asking her to be his fake girlfriend to show his siblings what a genuinely loving partnership looks like…just while they visit for the holidays. But will their lesson turn into
something real for both of them? A SOLDIER UNDER HER TREE (A Sweet Briar Sweethearts novel) by Kathy Douglass When her ex-fiancé shows up at her shop—engaged to her sister!—dress designer Hannah Carpenter doesn’t know what to do. Especially when former fling Russell
Danielson rides to the rescue, offering a fake relationship to foil her rude relations. The thing is, there’s nothing fake about his kiss… For more relatable stories of love and family, look for Harlequin Special Edition December 2020 — Box Set 1 of 2
Een boek
De spin die het te druk had
Het mysterie van kamer 622
Een beloofd land
Ik weet waarom gekooide vogels zingen
La Continuacion (Dragons Love Tacos 2: the Sequel)
Na de tragische afloop van het liefdesverhaal van Romeo en Julia zwoeren hun families de ruzie bij te leggen. In de nasleep van de begrafenissen blijft de vete toch steeds weer opborrelen. Escalus, de prins van Verona, is de wanhoop nabij. Hij bedenkt een plan wat de Montecchi en de Capuletti eindelijk moet verenigen: een huwelijk. Rosalina is een nicht van de Capuletti. Er wordt haar opgedragen met Benvolio Montecchi te
trouwen. Daar zit ze totaal niet op te wachten, en Benvolio ook niet. Ze hopen dat als ze een andere manier vinden om de vete te beëindigen, ze onder het verplichte huwelijk uit kunnen komen. Maar waar moeten ze beginnen?
One of the best ways to learn how to be a better teacher is by watching, listening to, and experimenting with the practices of great teachers, including those in your own school. The PD Curator is about how professional learning experiences can become more inclusive, participatory, cohesive, and effective—and about the role teachers and leaders can play in creating those experiences. That role isn't so much administrative as it is
curatorial. Just as art curators can legitimize artists by including their work in a gallery or exhibit, PD curators have the power to legitimize the work of an array of teachers. They help create immersive intellectual, emotional, and social experiences—all while caring for the professionals and the profession. In this book, Lauren Porosoff explains how PD curators * Structure teachers' schedules to make time for in-house professional
learning. * Select content and create a process for how people interact with it. * Fit the often disparate pieces together into a meaningful whole. * Discover whether the event has been successful. The practical tools and protocols in each chapter will help you plan professional learning that taps into the expertise and interests of a diverse staff. Canned sessions that don't connect with teachers' actual needs will be a thing of the past.
Instead, you’ll discover ways to support teachers in sharing ideas and trying out new practices that advance student learning. In doing so, you'll empower teachers and students alike.
Centuries before the Wright Brothers, Joseph and Étienne Montgolfier sent a flying machine into the skies--a hot-air balloon. This beautifully illustrated picture book tells the story of how Joseph and Étienne invented the balloon, King Louis XVI's visit to see it fly, and the three animals--a rooster, a duck, and a sheep--who became its very first passengers. Go up, up, and away with them on their magical journey!
Esta divertida y condimentada continuación del gran éxito en ventas según el New York Times es ideal para la hora del cuento. ¡Noticias de última hora! Se acaba de descubrir que NO QUEDAN MÁS TACOS en ninguna parte del mundo. Nos encontramos frente a un serio problema porque, según sabes, a los dragones les encantan los tacos. Si hubiera alguna manera de que los dragones pudieran viajar a través del tiempo, al
pasado, antes de que se acabaran los tacos, ¡podrían recoger montones de tacos y traerlos! Es un magnífico plan siempre y cuando no incluya salsa picante. Recuerda lo que pasó la última vez... Los galardonados creadores de Fiesta secreta de pizza regresan con esta «empachosa» y divertida continuación del fenómeno en ventas Dragones y tacos.
Het boek zonder tekeningen / druk 1
A History and Guide
treurspel van Euripides
American Tacos
High Five

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.
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 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.
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