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De poes van opa Pettson heeft allerlei verhalen over de kerstman gehoord en rekent nu ook op pakjes, hetgeen opa Pettson voor veel problemen stelt. Vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar.
Na een verschrikkelijke vakantie bij zijn gemene oom en tante gaat Harry Potter naar de tweede klas van Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus Pocus. Maar alleen al om daar te komen blijkt een ware heksentoer te zijn, waarbij een vliegende auto Harry en zijn vriend Ron uitkomst biedt. Na alle avonturen van het vorig schooljaar denkt Harry zich rustig aan zijn lessen - Toverdranken,
Transfiguratie, Bezweringen, Verweer tegen de Zwarte Kunsten - en zijn favoriete sport Zwerkbal te kunnen wijden. Maar dan hoort hij een mysterieuze stem, vinden er aanslagen plaats en ontdekt hij een wel heel bijzonder dagboek...
Het vrolijke witte nachtspookje wil graag eens een dagspookje zijn. Maar dat het leven overdag zo moeilijk zou zijn, had hij niet verwacht. Vanaf ca. 8 jaar.
De geest der Hebreeuwsche poëzy
De eerste honderd woorden / druk 7
Word wakker, zevenslaper, de Kerstman is er!
Thomas en de laatste draken
e-boek
In de reeks prentenboeken TIP DE MUIS leren kinderen Tip kennen, een klein muisje dat niet altijd doet wat van hem verwacht wordt. Zo beleeft hij dingen die alle kinderen meemaken. De verhaaltjes geven een boodschap mee van liefde, vriendschap, eerlijkheid en hulpvaardigheid. De boodschap is geschreven voor kinderen vanaf 2 jaar. Eerst kunnen de kinderen de situaties herkennen die we
bijvoorbeeld de ouders voorlezen: niet willen eten of slapen, een leugentje vertellen, bang zijn enzovoort. Rond 4-5 jaar kunnen de kinderen de boodschap in een breder maatschappelijk kader plaatsen. Zo gebruiken leerkrachten op school de boeken om in groep te werken rond deze thema's en ze verder uit te diepen. Nog later, rond 7-8 jaar kunnen leesvaardige kinderen de verhalen ook zelf
lezen en de boodschap achter elke titel, op een hoger niveau begrijpen. De figuur Tip de Muis werd ontwikkeld door uitgeverij Dami in Itali , de illustraties zijn van de hand van Marco Campanella.
Beer en Tijger gaan op zoek naar het land van hun dromen. Na veel avonturen komen ze uiteindelijk weer bij hun eigen huis. Maar toch is het heel anders. Prentvertelling met grote en kleine kleurrijke aquarellen. Vanaf ca. 4 jaar.
Als Charlotte hoort dat de manege haar lievelingspaard heeft verkocht, is ze ontroostbaar. Zelfs de aanstaande vakantie in Frankrijk kan haar niet opvrolijken. Tot haar grote verrassing is er op het Franse vakantie-eiland ook een manege. Charlotte gaat er elke dag naartoe om te helpen met de verzorging van de paarden. En zo maakt ze ook kennis met Won da Pie, het mooiste paard van de stal,
maar zo gevoelig dat niemand hem goed kan benaderen. Toch Charlotte voelt meteen: dit is haar droompaard. Zal het haar lukken zijn vertrouwen te winnen en samen met hem het gevaarlijkste avontuur van haar leven te doorstaan?
Tomte en de vos
Rupsje Nooitgenoeg Babyboek
Harry Potter en de Geheime Kamer
De kleine waterman
Toen Michiel een kies wilde trekken
Vier studenten, vier geheimen, één moord De zeventienjarige Simon Kelleher heeft Bayview Highs beruchte roddel-app ontwikkeld. Hij kondigt groots aan dat hij sappige nieuwe verhalen over vier populaire medescholieren gaat onthullen. Maar dan sterft hij onverwacht voor hun neus. Bronwyn,
Cooper, Addy en Nate - het brein, de atleet, de prinses en de crimineel van de school - zijn het onderwerp van Simons roddels en veranderen in verdachten zodra bekend wordt dat zijn dood geen ongeluk was. Wie is er te vertrouwen? Wie van hen is schuldig? Ieder van hen heeft iets te verberen.
Ieder van hen zou het gedaan kunnen hebben, om te voorkomen dat de roddels op de app onthuld zouden worden. En een van hen liegt.
Een muis schrikt zijn belagers af door een afschrikwekkend fantasiedier als vriend te verzinnen. Hardkartonnen prentenboek met naïeve tekeningen in kleur en tekst op rijm. Vanaf ca. 4 jaar.
`Ik heet August, en ik ga niet beschrijven hoe ik eruitzie. Wat je ook denkt, ik weet bijna zeker dat het erger is. Auggie Pullman is geboren met een gezichtsafwijking, en ook na veel operaties ziet hij er nog heel ongewoon uit. Hij doet zijn best niet op te vallen, maar mensen schrikken als
ze hem zien, en ze staren of kijken weg. Als hij tien is gaat hij voor het eerst naar een gewone school. Auggie is bang dat hij niet geaccepteerd zal worden, en hij krijgt gelijk. Zijn klasgenoten negeren hem en sommigen beginnen hem te pesten. Maar er is één meisje dat zich niet door Auggies
uiterlijk laat afschrikken... Wonder is het eerste boek van R.J. Palacio en het is meteen een enorm succes. In Amerika was Wonder hét boek van het jaar en begonnen lezers campagnes tegen pesten. Het boek verschijnt in meer dan vijfentwintig landen. `Wonder heeft de kracht om het hart te raken
en gedachten te veranderen. The Guardian `Een prachtig en grappig verhaal dat je soms ook tot tranen roert. The Wall Street Journal `Een zeldzaam pareltje, prachtig geschreven en met personages die zich nestelen in je geheugen en in je hart. Amazon.com
De terugkeer van de koningin
Het spookje
mit 27 bekannten Kinderliedern
De toverdrank
Börsenblatt

Het gezin Melkerson heeft een bouwvallig huis gehuurd op Zeekraai, een klein eiland voor de kust van Zweden. En het leven op het eiland is heerlijk! Terwijl vader Melkerson met twee linkerhanden het huis probeert op te knappen, beleven zijn vier kinderen allerlei avonturen
op het land en op het water. Ze vieren het midzomernachtsfeest, gaan vissen op zee en krijgen een zeehondje om voor te zorgen. Maar dan dreigt het huis verkocht te worden... Kijk voor Samen op het eiland Zeekraai ook op Jeugdsentimenten.net
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.
De oeroude Tomte is een huiskabouter. Tijdens de winter waakt hij 's nachts over de mensen en dieren op de boerderij. Oblong prentenboek met sfeervolle illustraties. Vanaf ca. 4 jaar.
Harry Potter en de Gevangene van Azkaban
Een van ons liegt
Het Gatenmysterie
Harry Potter en de Vuurbeker
Een boek
De terugkeer van de koningin van Rebecca Ross is het duizelingwekkende debuut vol twists & turns voor YA-lezers die van romantische fantasy houden. Brienna groeit op in Huize Magnalia, waar ze samen met andere meisjes wordt getraind in een van de vijf passies: Kunst, Muziek, Dramatiek, Vernuft en Kennis. De meisjes werken hard aan hun passie, zodat ze, als ze hun zeventiende zomerzonnewende
vieren, door een patroon worden gekozen en financieel worden ondersteund. Maar Brienna’s leven neemt een abrupte wending als ze ongewild betrokken raakt bij een gevaarlijk complot tegen de koning van Maevana. Voor ze het weet komt ze terecht in een web van politieke intriges en staat ze voor de moeilijkste beslissing in haar leven... Rebecca Ross studeerde Engels aan de universiteit van Georgia,
Verenigde Staten. De terugkeer van de koningin is het eerste deel van een nieuwe meeslepende trilogie vol romantiek en spanning.
De klas van Mevrouw Cornfield heeft een geheim. Iets wat niemand anders mag weten. Maar Ida praat haar mond voorbij en vertelt haar vriendin Miriam over de magische dierenwinkel en haar vos Rabat. Wat nu? Op school is iedereen druk in de weer met de voorbereidingen voor het schooltoneel. Maar waar komen al die vreemde gaten in de schooltuin plots vandaan? Humor, spanning, avontuur,
vriendschap en magie: alles waar een jonge lezer van houdt Meer dan 1,5 miljoen exemplaren verkocht Vertaald in zeventien talen Met illustraties van Gouden Penseelwinnaar Martijn van der Linden
Thomas begint samen met de zilveren draak Long en het koboldmeisje Zwavelkopje aan een gevaarlijke reis vol avonturen. Ze gaan op zoek naar een plek waar de laatste draken veilig kunnen leven. Een plek waar ze niet door de mensen bedreigd worden. Volgens oude verhalen moet ergens in de bergen van de Himalaya zo'n plaats zijn: het vaderland van de draken. Ze vertrekken bij volle maan, want draken
kunnen alleen bij het licht van de maan vliegen. Maar Netelbrand, de bloeddorstige gouden draak, is ook op zoek naar het vaderland van de draken. Want hij doet niets liever dan op draken jagen. En hij is Thomas, Long en Zwavelkopje al op het spoor...
27 bekannte Kinderlieder zum Mitsingen
Die Schönsten Kinderlieder, Mit 27 Liedern durch das Jahr
De school van de magische dieren 3
Avontuur in het donker
O, wat mooi is Panama!
Gillis, de zevenslaper, wil deze winter wakker blijven om ook de kerstman te ontmoeten. Prentenboek met sfeervolle, natuurgetrouwe kleurpotloodtekeningen. Vanaf ca. 4 jaar.
De kleine waterman met zijn rode puntmuts en zijn groene jasje vermaakt zich best in de molenvijver. Zijn beste vriend is een karper, maar ook met de mensen heeft hij veel plezier. Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar.
Michiel haalt ongelooflijk gekke streken uit; tot grote verbazing van de mensen om hem heen zorgt hij ervoor dat hij altijd zijn zin krijgt. Prentenboek met een vereenvoudigde versie van de avonturen van Michiel
Tomte Tummetot
Samen op het eiland Zeekraai
Bedtijdverhalen voor rebelse meisjes
Een huis vol muziek
Verhalen uit een verre voorstad
Voordat Harry Potter aan zijn derde jaar op Zweinstein kan beginnen, moet hij de zomervakantie bij zijn gemene oom en tante doorbrengen. Door een magisch ongeluk komt hij ‘s avonds laat op straat te staan. Dan blijkt dat Sirius Zwarts, een beruchte volgeling van Jeweetwel, uit de gevangenis van Azkaban
is ontsnapt. Hij is op de vlucht en heeft het wellicht op Harry gemunt. Er volgt een enerverend schooljaar met nieuwe vakken als Dreuzelkunde en Zorg voor Fabeldieren, spannende Zwerkbalwedstrijden en griezelige voorspellingen. De school wordt bewaakt door Dementors, de gevreesde bewakers van
Azkaban, en Harry zal zijn lessen Verweer tegen de Zwarte Kunsten hard nodig hebben.
Honderd korte verhalen over bijzondere vrouwen als Cleopatra, Coco Chanel, Astrid Lindgren, Yoko Ono, Michelle Obama en Serena en Venus Williams. Met portretillustraties in kleur van zestig kunstenaressen. Vanaf ca. 9 t/m 14 jaar.
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.
Soundbuch Meine ersten Kinderlieder
Tip de Muis wil niet eten
Charlottes droompaard
Disney Winnie Puuh: Unsere schönsten Lieder - 27-Button-Soundbuch
Harry Potter en de Orde van de Feniks

Harry kan niet wachten tot hij terug mag naar Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus, om aan zijn vierde schooljaar te beginnen. Maar voor het zover is, wordt hij door de familie Wemel op spectaculaire wijze bij de Duffelingen opgehaald, om mee te gaan naar de finale van het WK Zwerkbal! Harry weet dan nog niet dat er dat jaar op Zweinstein een nog groter en
spannender evenement zal plaatsvinden. Ondanks alle opwinding en magische gebeurtenissen, probeert hij zich toch op zijn lessen te concentreren. Ondertussen zijn er allerlei tekenen die er op wijzen dat Voldemort, met behulp van Duistere tovenaars, weer aan kracht begint te winnen. De angst dat Hij Die Niet Genoemd Mag Worden opnieuw zal toeslaan, wordt steeds groter...
Vijftien verhalen (ik-figuur) die zich afspelen in een verre voorstad. Het zijn bizarre gebeurtenissen, die tegelijkertijd vanzelfsprekend zijn. Met kleurrijke illustraties met veel details. Vanaf ca. 14 jaar.
Aanwijsprentenboek met cartoonachtige illustraties in kleur over zaken uit de directe omgeving van peuters. Vanaf ca. 2 jaar.
Wonder
100 verhalen over bijzondere vrouwen
Een kerstman voor Findus
Meine ersten kölschen Lieder
Bijenboek
Alle bewoners van het huis van Roos, de muziekinstrumentendokter, zijn druk aan het repeteren voor het grote feest van morgen. Prentenboek met zachtgekleurde tekeningen. Vanaf ca. 4 jaar.
Eddie is blij, want hij krijgt een magisch dier. De vleermuis Eugenia is heel vrolijk en lief. Net zoals Eddie houdt ze van tekeningen en van rommel. Ze worden meteen dikke vrienden. Op school heeft Miss Cornfield een verrassing. Ze organiseert een leesnacht met de klas. Ze vertellen elkaar verhalen en lezen spannende boeken. Maar dan valt de stroom uit en raken twaalf jongens opgesloten in
de griezelkelder van de school. Zullen de magische dieren hen kunnen helpen?
Harry’s verplichte zomervakantie bij oom Herman en tante Petunia op de Ligusterlaan is dit keer nog erger dan alle voorgaande jaren: niet alleen wordt hij door de Duffelingen weer vreselijk behandeld, ook zijn beste vrienden lijken hem deze zomer totaal te negeren. Harry vindt dat hij iets moet doen, maakt niet uit wat, om zo snel mogelijk te kunnen terugkeren naar Zweinsteins Hogeschool voor
Hekserij en Hocus-Pocus. Maar dan krijgt de vakantie een onverwacht einde en wordt het zelfs onzeker of Harry nog wel aan zijn vijfde schooljaar op Zweinstein mag beginnen. Vreemde gebeurtenissen stapelen zich op en Harry doet ontdekkingen die het hem onmogelijk maken kalm te blijven...
Drukke bever
Misschien een vos
De Gruffalo / druk 1
Sing mal - Erste Kinderlieder
Karton editie
De huiskabouter Tomte begrijpt best dat een vos erg hongerig kan zijn, maar hij wil niet dat de kippen van de boerderij daar de dupe van zijn. Prentenboek met sfeervolle illustraties. Vanaf ca. 4 jaar.
Sprookjesachtig verhaal, waarin een kater en een raaf proberen op oudejaarsavond voor de klok van twaalf de bedreiging van een gevaarlijke toverdrank van een heks en een tovenaar af te wenden.
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