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In dit boek staan geen plaatjes. Maar is het saai? Zeker niet! Voorlezen vanaf ca. 4 jaar.
Flashcards 123 helps children learn their numbers in a bright and interactive way. The set contains 26 flashcards, and comes in a sturdy box for easy storage. One side of each flashcard provides practice in forming each number,
while the other side presents a fun visual representation of that number, providing practice with numbers with real objects, and helping build the child's counting skills. Scholastic Early Learners: Interactive books for hands-on
learning. Perfect for babies, toddlers, preschoolers, kindergarteners, and first graders, too!
Kleuren
Big Preschool Workbook

De dinosauriërs en andere dieren uit de prehistorie komen tot leven in vijf pop-up afbeeldingen. Met informatie over soorten, een zoekopdracht en kleurentekeningen. Vanaf ca. 9
jaar.
This Big Preschool Workbook combines popular 32-page School Zone workbooks into one convenient 320-page volume. Child-friendly exercises and full-color illustrations make
learning fun. Use Big Workbooks to reinforce or review grade-level skills or prepare for the upcoming school year. Contents include: Same or Different, Mazes, Does It Belong,
Uppercase Alphabet, Lowercase Alphabet, Thinking Skills, Preschool Basics, and Preschool Scholar. (Ages: 3-5 | 320 Pages)
Dinosauriërs van de wereld
ABC 123
02
Mannetje Tak wordt opgepakt door een spelende hond. Hij ontsnapt en wil terug naar Vrouwtje Tak en zijn gezin. Maar dat valt niet mee. Inmiddels is het bijna Kerstmis! Kan de Kerstman
misschien helpen? Prentenboek met vrolijk gekleurde illustraties en tekst op rijm. Vanaf ca. 4 jaar.
The Arithmetic Teacher
Mannetje Tak

Negentig dieren uit alle werelddelen komen tot leven in vijf pop-up afbeeldingen die doen denken aan een kijkdoos. Met korte informatie over de dieren, een
zoekopdracht en kleurentekeningen. Vanaf ca. 9 jaar.
De belangstelling voor het werk van Jane Austen (1775-1817) is de laatste jaren sterk toegenomen. De oude kritiek op haar centrale thema: hoe een jonge vrouw aan
de juiste (welgestelde) man komt om voor het vreselijke lot van de verzurende oude vrijster te worden gespaard is verstomd. Met is gaan waarderen hoe briljant zij
dit schijnbaar beperkte thema uitwerkt en hoe kostelijk haar zedenschilderingen van de gegoede middenklasse zijn. Zo is het respect gegroeid voor haar prachtige
stijl, scherpe observatievermogen, haar ironie, humor en levendige pen. Alles vlinderlicht van toon, met een fijn getekende, bijna onderkoelde bewogenheid en een
innemende afkeer van hypocrisie. Ook in Mansfield Park (1814) komt het via tal van intriges tot huwelijken. Heldin van dit als een detective opgebouwde verhaal is de
jonge, timide en kwetsbare Fanny Price, dochter van behoeftige ouders, die opgroeit in het gezin van haar oom Sir Thomas Bertram, bezitter en bewoner van
Mansfield Park. Het lijkt een sprookje, want Fanny krijgt inderdaad haar droomprins en wordt hierdoor meesteres op Mansfield Park en de geliefde en gewaardeerde
steunpilaar van de familie. Maar de grote onderstroom van deze prachtige roman die als de meest diepzinnige van Austens oeuvre geldt bestaat uit het fascinerende
tijdsbeeld dat zij tekent: Engeland in de jaren 1811-1813, toen het leven van de "landedgentry" nog in scherper contrast stond tot de elegante maar oppervlakkige
"London style" waarvan Beau Brummel een exponent was. Een korte periode waarin waarden tegen elkaar worden afgemeten, aan de vooravond van Waterloo
Flashcards - 123
Wipe Clean 123
In welk land baby's ook worden geboren, één ding is hetzelfde: ze hebben allemaal tien vingertjes en tien teentjes. Oblong prentenboek
met tekeningen in zachte kleuren en een tekst op rijm. Vanaf ca. 2 jaar.
Scholastic Early Learners: Interactive books for hands-on learning. Perfect for babies, toddlers, preschoolers, kindergarteners, and first
graders, too! ABC Flashcards help children learn their letters, particularly focusing on the sounds letters make at the beginning of words.
The set contains 26 flashcards, and comes in a sturdy box for easy storage. One side of each flashcard provides practice in forming each
letter of the alphabet, while the other side presents a word that uses that letter sound, providing practice with that letter in context, and
helping to build the child's vocabulary. Scholastic Early Learners: Interactive books for hands-on learning. Perfect for babies, toddlers,
preschoolers, kindergarteners, and first graders, too!
Tien vingertjes en tien teentjes
Het boek zonder tekeningen / druk 1
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Includes wipe-clean pages and a special pen, loaded with special activities to help children learn their first ABCs. This title includes each activity that is specially designed to help children learn
to read and write either by themselves or with the help of a parent or carer.
First 50 Words contains twenty-six giant shaped flashcards designed to help children recognize and learn a variety of essential first words in preparation for reading success. One side of the
flashcards has a picture, while the other side has the written word. By sharing the flashcards with an adult, children are encouraged to sound out the simple words, developing their awareness of
letter sounds, increasing their vocabulary, and promoting their reading skills. With fun, colorful images and clear word labels, children will be introduced to first words from key first-concept
topics, including colors, shapes, animals, and vehicles. The flashcards are perfect for little hands to hold, and are shaped to allow clear distinctions for adults and children between the different
first-concept topics. Scholastic Early Learners: Interactive books for hands-on learning. Perfect for babies, toddlers, preschoolers, kindergarteners, and first graders, too!
Alphabet
Learning
Een Keniaans meisje gaat naar haar vriendin met als geschenk zeven vruchten; die worden ongemerkt gestolen door zeven dieren. Prentenboek met tekeningen
in warme kleuren en weinig tekst. Vanaf ca. 5 jaar.
Primary Maths in Action is a unique level-specific resource with materials at each of Levels C, D and E, written to provide comprehensive and in-depth
coverage of each Level's attainment targets.
Mansfield Park
Primary Maths in Action - Teacher's Book Level E
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