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The King Of Kindergarten
Celebrating the Lectionary for Preschool and Kindergarten provides 15-minute Lectionary-based catechetical sessions. It includes a CD-ROM with reproducible send-home pages for each Sunday and
Holyday of Obligation that families can use to live the message of the Lectionary and celebrate the seasons of the liturgical year.
Mireille Jameson heeft haar Haïtiaanse afkomst ver achter zich gelaten. Als ze met haar Amerikaanse man en pasgeboren kind op familiebezoek gaat in Port-au-Prince, wordt ze op klaarlichte dag
ontvoerd. Ze wordt gevangen gehouden door een man die zich `de commandant noemt en ze wacht tot haar vader het geëiste losgeld heeft betaald. Maar als blijkt dat hij niet van plan is te
onderhandelen, wordt Mireille het slachtoffer van de extreme woede en wraakzucht van haar ontvoerders. In ongetemde staat is een krachtige literaire roman die je achterlaat met een gevoel van
onmacht, maar ook met de stille hoop op een betere toekomst.
Diego is a sixteen-year-old boy with a problem. He loves his girlfriend, Roxy. And when they suddenly break up due to Diego's own insecurity issues, the boy is crushed. How ever will he win Shorty
back? On the trusty advice of his (crazy) best friend, Diego invents an alter ego known as Dr. Truelove. A sex and relationship e-columnist, Truelove is smooth where Diego is gawky, skilled where
Diego is clueless. Truelove is, quite clearly, the way back into Roxy's heart. Or so it seems. . . .
The King and the Kindergarten Teacher
In ongetemde staat
a Sweet Royal Romance
A Sweet Royal Romance
The Making of Dr. Truelove
Celebrating the Lectionary® for Preschool and Kindergarten provides 15-minute Lectionary-based catechetical sessions for every Sunday and Holyday of Obligation. It includes reproducible send-home pages for each Sunday and Holyday of Obligation that families can use to live the message of the Lectionary and
celebrate the seasons of the liturgical year.
How can diverse literature be woven throughout the early childhood curriculum? What kind of learning opportunities do high quality diverse books offer young children? Diverse books in the early childhood classroom can facilitate dialogue and understanding about differences, diversity, and respect. Books as Partners
incorporates research from literacy, early childhood education, and multicultural education to support educators in their daily work with K-3 students. This professional resource provides research-based evidence for incorporating diverse literature in the early childhood classroom and features annotated bibliographies
with a critical analysis based on knowledge of child development and best practices in literacy education. With the increased instructional demands within the early childhood setting, teachers can incorporate diverse text sets to meet national standards, ensure that selections are authentic and developmentally appropriate,
and provide engaging literature responses across the curriculum. Teachers will be able to transform their classroom practices based on suggestions from the supporting research, classroom vignettes, multimodal text sets, and author/illustrator spotlights embedded throughout the book.
He's the king of his domain. She's the queen of nap time. Can they learn to rule with their hearts?Esmeralda Pickett reigns over the subjects in her kindergarten class. She's probably the last adult who still believes in fairy tales because all the stories do for her young charges is put the kids to sleep. Esme dreams of being
swept off her feet by a charming prince, so when she's saved from the dangers of texting while walking by a real live king, she's certain her storybook romance is set to begin. Though sparks fly between the king and the kindergarten teacher, the pages get stuck when Esme learns that the monarch can only marry a woman
of royal blood. And while she's a true blue New Yorker, her blood is as red as it comes. King Leonidas's first wife was selected for him at birth. Now a widower, Leo has the right to choose his second wife, but it won't be the love match he's secretly dreamed of making. The small country of Cordoba is facing an economic
crisis, and marrying a rich duchess would secure his people's future. But can his heart afford another loveless marriage? As Esme and Leo get to know one another, it's clear there's a thing between them. But another thing- her lack of royal blood-is keeping them apart. As the clock ticks closer to midnight, will Esme get
her storybook ending? Or will this fairytale turn grim? Find out if love will reign in this light-hearted, sweet romance of royal engagements. The King and the Kindergarten Teacher is the first in a series of royal romances that are beyond the common tale!
Het boek zonder tekeningen / druk 1
Diverse Literature in the Early Childhood Classroom
Een kleur van zichzelf
Meneer botibol
Wat zou Martin doen?

Many Christians claim to have faith in a Bible that doesn’t exist. That’s right, they say they believe the “original autographs” were without error, but they don’t have them! We need a Bible we can trust that we can actually hold in our hands. Here are 51 reasons why you can trust the King
James. Be ready to give an answer! ----------- More: Our world is split between two camps: those with faith, and those with doubt. Right now, those with doubt are outnumbering those with faith. But God only blesses faith. It’s “the Christian faith” —not the Christian doubt. Are there
reasons to trust that God kept His promise to preserve His own words? Yes! There are many. This book is a small collection of those. People have been finding, not only what faith looks like, but have actually made the move and left the doubting Bibles, with their contradictory doctrines, and
come to the King James. There they found a consistent message, consistent doctrine, and a consistent faith. So they can hold the Bible up in their hands and say, “Thus saith the Lord! This is the words of God.” Trusting God’s Words Can Change Your Church! The result? An increase in
holiness, faith, soul-winning, Christian growth and confidence in the Scriptures. Read "51 Reasons" today!
Het is een bijzondere dag. De kat Ming wil zijn beste vriend, hond Tibbe, een cadeau geven. Maar wat geef je iemand die alles al heeft? Prentenboek met kleine, expressieve zwart-wittekeningen met rood als steunkleur. Vanaf ca. 5 jaar.
Instructief boek waarin allerlei voorwerpen uit het dagelijks leven, op onderwerp gerangschikt en van duidelijke afbeeldingen voorzien, met name genoemd worden. Geschikt om het taalgebruik te stimuleren. Vanaf ca. 4 jaar.
The King's Highway
Ready, Freddy! #2: The King of Show-and-Tell
Stap op pap
Het allermooiste cadeau
51 Reasons Why the King James
A New York Times bestseller! A confident little boy takes pride in his first day of kindergarten, by the Newbery Honor-winning author of Crown. The morning sun blares through your window like a million
brass trumpets.It sits and shines behind your head--like a crown. Mommy says that today, you are going to be the King of Kindergarten! Starting kindergarten is a big milestone--and the hero of this story
is ready to make his mark! He's dressed himself, eaten a pile of pancakes, and can't wait to be part of a whole new kingdom of kids. The day will be jam-packed, but he's up to the challenge, taking new
experiences in stride with his infectious enthusiasm! And afterward, he can't wait to tell his proud parents all about his achievements--and then wake up to start another day. Newbery Honor-winning author
Derrick Barnes's empowering story will give new kindergarteners a reassuring confidence boost, and Vanessa Brantley-Newton's illustrations exude joy.
Een kameleon wil net als alle andere dieren een eigen kleur. Prentenboek met gekleurde illustraties in stempeltechniek. Vanaf ca. 3 jaar.
BEKROOND MET DE NATIONAL BOOK AWARD Cora is slavin op een katoenplantage in Georgia. Haar helse leven staat op het punt om nog erger te worden: de wrede eigenaar heeft zijn oog op haar laten vallen. Ze
besluit om te vluchten, en met hulp van de Ondergrondse Spoorweg (in Amerika het begrip voor het clandestiene netwerk van antislavernijactivisten) begint ze een lange, huiveringwekkende reis door de
zuidelijke staten van Amerika richting het vrije Noorden, met de slavenpatrouille op haar hielen.
Celebrating the Lectionary® for Preschool and Kindergarten 2018-2019
Misschien is het anders
Dog Man en de vlooienkoning
Max en de Maximonsters
Social Studies for Young Children

Get ready to go back to school with this inclusive, empathetic story that will help kids new to the classroom transform from timid caterpillars into beautiful butterflies who love exactly
who they are! On Vanessa's first day of school, her parents tell her it will be easy to make friends. Vanessa isn't so sure. She wears her fanciest outfit so her new classmates will notice
her right away. They notice, but the attention isn't what she'd hoped for. As the day goes on, she feels more self-conscious. Her clothes are too bright, her feather boa has way too many
feathers, and even her name is too hard to write. The next day, she picks out a plain outfit, and tells her mom that her name is too long. She just wants to blend in, with a simple name
like the other girls--why couldn't her parents have named her Megan or Bella? But when her mother tells her the meaning behind her name, it gives her the confidence she needs to introduce
her classmates to the real Vanessa. Perfect for readers of Alma and How She Got Her Name and The King of Kindergarten.
In dit boek staan geen plaatjes. Maar is het saai? Zeker niet! Voorlezen vanaf ca. 4 jaar.
Celebrating the Lectionary® for Preschool and Kindergarten provides 15-minute Lectionary-based catechetical sessions for every Sunday and Holy Day of Obligation. It includes reproducible
send-home pages for each Sunday and Holy Day of Obligation that families can use to live the message of the Lectionary and celebrate the seasons of the liturgical year.
Cumulative List of Organizations Described in Section 170 (c) of the Internal Revenue Code of 1954
Celebrating the Lectionary® for Preschool and Kindergarten 2015-2016
Celebrating the Lectionary® for Preschool and Kindergarten 2017-2018
Laat die duif niet achter het stuur!
De gestolen juwelen
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.
Meneer Botibol is afkomstig uit de bundel Ontzettende verhalen, die nog acht andere spannende korte verhalen over de duistere kant van het menselijk karakter bevat.Meneer Botibol ontdekt zijn passie na een leven vol mislukkingen. Roald Dahl, de alom geprezen schrijver van Sjakie en de
chocoladefabriek, De GVR, Matilda en vele andere klassiekers voor kinderen, schreef ook bundels met korte verhalen voor volwassenen. Veel van deze betoverend angstaanjagende verhalen zijn verfilmd, en laten tot op de dag van vandaag iedere lezer huiveren. Dahl kan met recht de grootmeester van het
korte verhaal worden genoemd.
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
De stip
De rode regenjas
Niek de Groot kladt erop los
Sam 1 - Sam en de schaduwridders
A Study of the Present Conditions on the Foreign Field
Aangrijpend verhaal voor fans van The Hate U Give Justyce is een goede jongen. Hij haalt uitmuntende cijfers. Hij staat altijd klaar voor zijn vrienden. Waarom is hij dan degene met handboeien om? Justyce McAllister haalt hoge resultaten op school, is aanvoerder
van de debatclub en hij mag volgend jaar naar Yale. Maar dat doet er allemaal niet toe als een politieagent handboeien rond zijn polsen sluit. Uiteindelijk wordt Justyce weer vrijgelaten, zonder verdere aanklachten (en ook zonder excuus), maar het incident houdt
hem bezig. Nu hij verhuisd is naar een betere wijk, wordt hij nog steeds lastiggevallen door de jongens uit zijn oude buurt en hij voelt zich ook niet welkom in zijn nieuwe klas. De enige uitzondering is Sarah Jane, Justyce' knappe – en witte – debatpartner, van wie
hij wenste dat hij haar niet zo leuk vond. Op een dag rijdt Justyce samen met zijn beste vriend Manny rond in de auto – raampjes open, muziek hard aan. Dat valt niet in goede aarde bij een automobilist die naast hen staat te wachten voor het stoplicht. Maar zijn
twee brutale jongens die het volume net iets te hard zetten reden genoeg om een wapen te trekken? 'Een krachtig, ontwrichtend verhaal dat je niet weg kunt leggen en dat de geschiedenis en de huidige situatie van racisme in Amerika blootlegt.' John Green
'Ongelooflijk, eerlijk, hartverscheurend! Een must-read!' Angie Thomas, auteur van The Hate U Give 'Het verhaal van Justyce is serieus, grappig, pijnlijk menselijk en hoopvol. Ik ben voor altijd veranderd.' Becky Albertalli, auteur van Simon vs. de verwachtingen
van de rest van de wereld 'Rauw en aangrijpend.' Jason Reynolds, auteur van 67 seconden 'Wat Justyce en Manny overkomt is nog steeds de dagelijkse realiteit voor veel te veel mensen. Ouders die hun kinderen moeten bijbrengen hoe ze zich moeten gedragen
als ze met de politie in aanraking komen, omdat ze het anders misschien niet overleven. En jongeren die elke dag voor de keuze staan: blijf ik mijn best doen of haak ik af? Dit boek heeft me echt de ogen geopend. Het kan zo niet langer.' Margot Reesink, vertaler
van Wat zou Martin doen?
Het olifantje Babar dat zijn moeder heeft verloren, wordt in de stad opgevoed door een lieve oude dame. Groot formaat prentenboek met zachtgekleurde tekeningen en handgeschreven tekst. Vanaf ca. 4 jaar.
Een eigenzinnig, knap en romantisch coming-of-ageverhaal. Voor lezers van Rainbow Rowell, Nicola Yoon, John Green, Becky Albertalli en Adam Silvera. Frank Li is een Tussenpersoon – zijn zelfverzonnen term voor Koreaans-Amerikaanse kinderen die gevangen
zitten tussen enerzijds de traditionele verwachtingen van hun ouders en anderzijds hun Amerikaanse omgeving. Zijn ouders hebben één regel wanneer het over relaties gaat: date een Koreaanse. Dat wordt moeilijk wanneer Frank verliefd wordt op de slimme,
mooie, maar ook witte Brit. Mede-Tussenpersoon Joy heeft hetzelfde probleem, dus ze sluiten een deal: ze doen alsof ze met elkaar daten om zo hun ouders om de tuin te leiden. Het lijkt een perfect plan, maar uiteindelijk leiden hun nepdates ertoe dat Frank zich
afvraagt of hij de liefde – en zichzelf – ooit echt goed begrepen heeft. 'Misschien is het anders gaat over een jongen die doet alsof hij verliefd wordt om vervolgens echt verliefd te worden. Deze jongen is Koreaan-Amerikaans, net als ik.' David Yoon
Celebrating the Lectionary® for Preschool and Kindergarten, Year C
The Queen of Kindergarten
De ondergrondse spoorweg
Books as Partners
Cumulative List of Organizations Described in Section 170 (c) of the Internal Revenue Code of 1986

This completely revised early childhood curriculum resource, emphasizing social studies as an anchor for teaching an integrated curriculum of math, science, literacy, art, and social-emotional learning, shows current educators and aspiring teachers the significance of social
studies in the lives of young children.
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.
Watch out, Junie, there's a new kid on the block! It's Freddy Thresher, a first grader who knows it's a jungle out there. A new chapter book series written by an elementary teacher who's seen it all! Freddy Thresher has a problem: a really, really, big problem. He never has
anything cool to bring for show-and-tell. This week, his best friend, Robbie, has brought the most amazing artifact to share: a real alligator head. How will Freddy come up with anything as cool as that? Good news! Later that day, he finds something very unusual and exciting. If
only he can get it to school without his mom, "The Neat Freak," finding out, Freddy will be the King of Show-and-Tell!
Avani en de erwtenplant
Mijn leuk woordenboek
Supplemental Lectionary-Based Catechesis
The King of Kindergarten
Becoming Vanessa
Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers. In deel 4 van de serie Niek de Groot van de schrijver Lincoln Peirce gebeurt er eindelijk iets cools op school: Niek richt zijn eigen tekenclub op. Nu kan de wereld
ontdekken hoe geniaal hij is. Maar dan lijkt de klad erin te komen. Leraren zeuren dat er meiden in Nieks club moeten. Maar waar vind je die? En hoe zorg je dat ze niet denken dat je ze LEUK vindt? Misverstand stapelt
zich op misverstand... De grote tekenwedstrijd dient zich aan en Niek wil WINNEN. Is zijn club goed genoeg om het op te nemen tegen tekenclubs op andere scholen? Viert Niek zijn GROOTSTE ZEGE OOIT? Niek de Groot kladt er
op los is een must voor de fans van de serie Het leven van een Loser door Jeff Kinney. Lincoln Peirce is schrijver en striptekenaar. Niek de Groot verscheen als strip in Amerika in meer dan tweehonderd dagbladen. Peirce
was een grote inspiratiebron voor Jeff Kinney.
He’s the king of his domain. She’s the queen of nap time. Can they learn to rule with their hearts? Esmeralda Pickett reigns over the subjects in her kindergarten class. She’s probably the last adult who still believes in
fairy tales because all the stories do for her young charges is put the kids to sleep. Esme dreams of being swept off her feet by a charming prince, so when she’s saved from the dangers of texting while walking by a real
live king, she’s certain her storybook romance is set to begin. Though sparks fly between the king and the kindergarten teacher, the pages get stuck when Esme learns that the monarch can only marry a woman of royal blood.
And while she’s a true blue New Yorker, her blood is as red as it comes. King Leonidas’s first wife was selected for him at birth. Now a widower, Leo has the right to choose his second wife, but it won’t be the love match
he’s secretly dreamed of making. The small country of Cordoba is facing an economic crisis, and marrying a rich duchess would secure his people’s future. But can his heart afford another loveless marriage? As Esme and Leo
get to know one another, it’s clear there’s a thing between them. But another thing— her lack of royal blood—is keeping them apart. As the clock ticks closer to midnight, will Esme get her storybook ending? Or will this
fairytale turn grim? Find out if love will reign in this light-hearted, sweet romance of royal engagements. The King and the Kindergarten Teacher is the first in a series of royal romances that are beyond the common tale!
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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.
Supplemental Lectionary-Based Resource
A Path From Doubt to Faith
Mijn beste vriendin
Het vervelende lieveheersbeestje / druk 12
Het verhaal van Babar het olifantje
A confident little Black girl has a fantastic first day of school in this companion to the New York Times bestseller The King of Kindergarten. MJ is more than ready for her first day of kindergarten! With
braided and her mom's special tiara on her head, she knows she’s going to rock kindergarten. But the tiara isn’t just for show—it also reminds her of all the good things she brings to the classroom, stuff
kindness, friendliness, and impressive soccer skills, too! Like The King of Kindergarten, this is the perfect book to reinforce excitement and build confidence in the newest students.
In dit vijfde boek krijgt Dog Man te maken met een knorrend gevaar. Als de kwaadaardige Biggie opduikt met zijn team van slechteriken, komt Dog Man in actie! Maar hij is niet de enige. Ook Karel zet alles
boeven tegen te houden. Biggie is namelijk een oude vijand van Karel. En hij is iets heel gemeens van plan: hij wil Kleine Karel vernietigen! Dog Man en Karel zullen hun krachten moeten bundelen om Biggie
Maar of dat gaat lukken...? Een avontuur vol spannende wendingen en geweldige grappen, geschreven en getekend door Dav Pilkey en vertaald door Tjibbe Veldkamp. Inclusief gloednieuwe tekentips.
Op de avond dat Max voor straf zonder eten naar bed wordt gestuurd, beleeft hij op zijn eigen kamer de wildste avonturen. Prentenboek vol griezels. Vanaf ca. 4 jaar.
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her hair freshly
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op alles om deze
tegen te houden.
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