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lot van haar vader, neemt ze een moedig en gevaarlijk besluit: ze gebruikt haar tekeningen als geheime boodschap en smokkelt ze het kamp
uit. Maar zullen die haar vader in het gevangeniskamp wel bereiken? 'Dit boek beneemt je de adem vanaf de eerste pagina, verovert je hart
elke keer opnieuw en laat je de wonderlijke kracht zien van de menselijke geest en het uithoudingsvermogen.' De Leesfabriek
Caribbean Primary Maths Errol Furlonge 1999-09-28
Ik ben Malala Malala Yousafzai 2014-12-20 In `Ik ben Malala (voor jongeren) schrijft Malala Yousafzai het verhaal van haar strijd voor
onderwijs voor iedereen. In zeer korte tijd groeide ze uit tot een internationaal symbool van vreedzaam protest en in 2014 werd ze winnaar
van de Nobelprijs voor de Vrede. Zij was nog maar tien jaar oud toen de Taliban de macht overnam in de plaats waar zij woonde in Pakistan.
Vrouwen mochten niet meer naar de markt. Meisjes mochten niet meer naar school. Maar Malala vocht voor haar recht op onderwijs. Op 9
oktober 2012 werd ze van dichtbij door het hoofd geschoten toen ze met de schoolbus onderweg was naar huis. Ze overleefde de aanslag.
Vanuit haar nieuwe huis in Birmingham vervolgt ze haar campagne voor onderwijs voor alle kinderen in elk land. Op haar zestiende verjaardag
spreekt Malala in New York de Verenigde Naties toe en pleit voor onderwijs voor alle kinderen. `Vrede in elk huis, op elke straat, in elk dorp, in
elk land daar droom ik van. Onderwijs voor alle jongens en meisjes op aarde. Het is mijn recht op school te zitten en boeken te lezen, samen
met
Nelson Primary Maths for Caribbean Schools Errol Furlonge 2014-11-01 Nelson Primary Maths for Caribbean Schools is specially written for
school pupils in the Caribbean region. This new edition provides children with a thorough grounding in the basic mathematical skills needed
both in school and in everyday life.
Over tirannie Timothy Snyder 2017-03-08 Direct na de Amerikaanse verkiezingen in november 2016 stelde historicus Timothy Snyder een lijst
op van twintig aanbevelingen die van belang zijn als de democratie wordt bedreigd. Hij plaatste deze lijst op zijn Facebookpagina en het
bericht ging direct viral. In Over tirannie werkt Snyder deze twintig lessen uit met concrete voorbeelden uit de geschiedenis. Hij waarschuwt
ons dat wij niet wijzer zijn dan de Europeanen in de twintigste eeuw, die hun democratieën zagen zwichten voor fascisme, nazisme en
communisme: bewegingen waarin één leider of één partij uitdrukking gaf aan de stem van het volk en beloofde de burgers te beschermen
tegen bedreigingen van buitenaf. Ook in de huidige tijd lijkt het voortbestaan van de liberale democratie op het spel te staan. Niet eerder was
de geschiedenis van de vorige eeuw zo actueel. Een voordeel is dat we kunnen leren van ervaringen uit het verleden om de opmars van
tirannie te stuiten. TIMOTHY SNYDER is hoogleraar geschiedenis aan Yale University. Hij publiceerde de invloedrijke boeken Bloedlanden
(2011) en Zwarte aarde (2015). In januari 2017 hield hij in Amsterdam de Nooit Meer Auschwitz-lezing.
De laatste wilde dieren Piers Torday 2015-09-30 De 12-jarige Kester woont in een wereld waarin alle dieren zijn uitgeroeid. Denkt hij. Dan
ontmoet hij een groepje pratende duiven en een bazige kakkerlak (‘De Generaal’). Ze hebben zijn hulp dringend nodig: er leven nog wel een
paar dieren, maar ze zijn ziek. Samen met een edelhert, een enthousiast wolfje, een hooghartige kat, een dansende dwergmuis en het meisje
Polly vertrekt Kester op een gevaarlijke missie. Het wordt een race tegen de klok, want ze worden achternagezeten door de wraakzuchtige
Kapitein Skuldiss, die alle dieren voorgoed wil uitroeien... ‘Van dit soort series wil je graag dat ze én grappig én spannend én ontroerend zijn,
en De laatste wilde dieren is dat allemaal.’ - Edward van de Vendel
Caribbean Primary Maths - Junior Book 1 Errol Furlonge 1999-09-28
Nandi's verrassing / druk 3 Eileen Browne 1998 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.
Education Year Book 1995
Whitaker's Five-year Cumulative Book List 1968
Caribbean Primary Maths - Infant Book B Errol Furlonge 2000-11-24
Statutory Rules and Orders for the Year ... Saint Vincent and the Grenadines 1980
British Books in Print 1985
Vrees en wraak Tomi Adeyemi 2020-03-31 Zélie en Amari hebben het onmogelijke voor elkaar gekregen: ze hebben de magie teruggebracht
naar het koninkrijk Orïsha, waar Zélies volk – de maji – wordt onderdrukt door een wrede heerser. De krachten die daarbij vrijkwamen waren
alleen zó groot, dat niet alleen zijzelf, maar ook hun tegenstanders hun magische krachten hebben teruggekregen.Wanneer de koning zich
opmaakt om Orïsha aan te vallen, probeert Zélie uit alle macht de maji te verenigen om te voorkomen dat ze onder de voet worden gelopen.
Daarnaast is het van het grootste belang dat Amari haar recht op de troon behoudt. Met zoveel zware taken op haar schouders, weet Zélie
niet of ze het gaat redden...
De stip Peter H. Reynolds 2015-02-23 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.
Engelsch leesboek H.M. Melford 1844
Knuﬀel Shirley Hughes 1995 Wanneer een kleine jongen zijn speelgoedhond Knuﬀel verliest, heeft zijn zusje een heel goed idee om hem terug
te krijgen. Prentenboek met fantasievolle kleurenillustraties voor kleuters vanaf ca. 4 jaar.
Current Literature 1969
The Bookseller 1972
Nederlandsche stemmen over godsdienst, staat-, geschied- en letterkunde 1834
International Books in Print 1991
Thunder 1995
Whitaker's Cumulative Book List 1973
Bookseller 1972 Vols. for 1871-76, 1913-14 include an extra number, The Christmas bookseller, separately paged and not included in the
consecutive numbering of the regular series.
De edele Taran Matharu 2017-11-03 De inquisitie van Taran Matharu Het tweede deel van de Summoner-serie Een jaar na het toernooi zitten
Fletcher en Ignatius nog steeds opgesloten in de kerkers van Pelt. Nu zullen ze worden berecht door de Onderzoeksraad, een machtig instituut
waarvan het bestuur niet het beste met Fletcher voor heeft. Tijdens het proces worden er schokkende onthullingen gedaan over Fletchers
afkomst, maar hij heeft weinig tijd om erbij stil te staan. De afgestudeerden van de Vocans Academie worden diep de jungle van de orks in
gestuurd, om een gevaarlijke missie te voltooien voor de koning en zijn raad. Als ze falen, zullen de legers van de orks machtiger worden dan
ooit. Met zijn vrienden Othella en Sylva aan zijn zijde, vecht Fletcher zich een weg naar het hart van het orkenrijk om Hominum van de

Whitaker's Books in Print 1990
Mijn gewonde hart Martin Doerry 2003 Biograﬁe over de Duits-joodse arts Lilli Jahn (1900-1944), die naar een werkkamp en later naar
Auschwitz werd gestuurd, van waaruit ze tot haar dood correspondeerde met haar kinderen.
Nelson Primary Maths for Caribbean Schools Errol Furlonge 2014-11-01 Nelson Primary Maths for Caribbean Schools is specially written
for school pupils in the Caribbean region. This new edition provides children with a thorough grounding in the basic mathematical skills needed
both in school and in everyday life.
Caribbean Primary Maths Errol Furlonge 2000-10
De drakenoppasser Josh Lacey 2016-03-15 Supergrappig drakenboek voor 7+ Lieve oom Morton, pak nu onmiddellijk een vliegtuig en kom
terug! Uw draak heeft Jemima opgegeten. Emily houdt (eh... hield) zielsveel van dat konijn! Maar ik moet nu ophouden, ik ruik een
brandlucht... Eddie Het klonk zo simpel: Eddie zou een weekje op het ietwat ongewone huisdier van zijn oom Morton passen, terwijl die op
vakantie is. Maar al gauw is de koelkast leeg, staan de gordijnen in de ﬁk en rent de postbode hun huis voorbij… Wanneer Eddie langzaamaan
wat meer drakenoppaservaring heeft opgedaan, blijkt draak Ziggy opeens verdwenen. Eddie vindt hem terug in een kast. Heeft hij soms iets
te verbergen? Wat is toch het geheim dat oom Mortons draak met zich meedraagt? uiten!
Het moerasmeisje Siobhan Dowd 2011-05-31 Ierland 1980, het hoogtepunt van de onlusten tussen de katholieken en de protestanten. De
tiener Fergus McCann is in de heuvels op zoek naar turf illegaal, want turfsteken is ten strengste verboden. Dan vindt hij iets wat zijn hart doet
stilstaan. Opgekruld, diep in het moeras, ligt het lichaam van een meisje. Het ziet ernaar uit dat ze is vermoord. Terwijl Fergus de wereld om
zich heen probeert te begrijpen de hongerstaking van zijn broer die in de gevangenis zit, zijn ouders die ruziemaken over de politieke situatie,
en zijn groeiende gevoelens voor Cora hoort hij in zijn dromen een stem, die langzaam het mysterie van het moerasmeisje onthult.
The British National Bibliography Arthur James Wells 1968
Nederduitsch letterkundig jaerboekje voor ... 1845
Amari en de Nachtwachters B.B. Alston 2021-04-06 Het eerste deel in een nieuwe serie vol humor, magie en avontuur, voor fans van Percy
Jackson en Nevermoor. Amari Peters heeft altijd al gedacht dat haar vermiste broer Quinten nog leeft. Op een dag vindt ze in zijn kast een
geheimzinnige, tikkende koﬀer, met daarin een uitnodiging voor een test bij het Bureau voor Bovennatuurlijke Zaken. Dáár zou haar broer
kunnen zijn! Maar dan moet ze wel even heel snel gaan geloven in dingen als tovenaars, elfjes, buitenaardse wezens en andere
bovennatuurlijke zaken… In deze nieuwe wereld kan Amari achterhalen wat er met Quinten is gebeurd. Maar dat is lastig als een slechte
tovenaar de touwtjes in handen heeft, haar leeftijdsgenoten háár als een bedreiging zien en haar eigen bovennatuurlijke talent bovendien
hartstikke illegaal blijkt. Hoe kan ze de test van het Bureau doorstaan? Over Amari en de Nachtwachters: 'Amari en de Nachtwachters is een
heerlijk, eigentijds, knap geconstrueerd avontuur met verrassende wendingen.' - Trouw Getipt door De Grote Vriendelijk Podcast
Wat zou Martin doen? Nic Stone 2019-02-14 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?
Caribbean Primary Maths - Junior Book 4 & 5 Up to Examination Level Errol Furlonge 2000-02
Vrouw zoekt berg om tegen op te zien Noelle Hancock 2011-08-22 Maak kennis met de ongelooﬂijk grappige en charmante Noelle
Hancock, die haar goedbetaalde baan als gossipbloger onverwacht kwijtraakt. Op zoek naar een nieuwe uitdaging komt ze per toeval de quote
tegen: `Doe elke dag een ding waar je bang voor bent. ́ - Eleanor Roosevelt Deze quote doet Noelle beseﬀen dat ze van een ambitieuze en
enthousiaste vrouw is veranderd in een timide, twijfelend persoon. Ze besluit Eleanors advies op te volgen door een jaar lang elke dag iets te
doen waar ze bang voor is. Duiken met haaien, karaoken, haar exen opzoeken, acupunctuur, de Kilimanjaro beklimmen: haar hilarische en
soms aangrijpende avonturen leren haar wie ze is en waartoe ze allemaal in staat blijkt te zijn. ‘Onverschrokken memoires van een jonge
journaliste die een jaar lang haar angsten overwint. Inspirerend, zinderend plezier van begin tot eind.’ - Kirkus Review ‘Hartveroverend,
inspirerend en hilarisch. (...) Wat een geluk dat wij lezers dit avontuur mogen meemaken.’ - Julie Powell auteur van Julie & Julia
Nederlandsche jaerboeken, inhoudende een verhael van de merkwaerdigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn binnen den omtrek der
Vereenigde Provintiën, sederd het begin van 't jaer ... 1747
Geletterdheid en onderwijssucces op Curaçao Ronald Severing 1997-01-01 For abstract see: Caribbean Abstracts, no. 8, 1996-1997
(1998); p. 143, no. 0791.
Nederduitsche letteroefeningen 1834
Schaduwliefde Ruta Sepetys 2016-09-08 Heb jij je weleens afgevraagd hoeveel een mensenleven waard is? Die ochtend was mijn broertje niet
meer waard dan een zakhorloge. Het is 1941 en de vijftienjarige Lina is toegelaten tot de kunstacademie. Maar eerst heeft ze nog een lange
zomer voor zich, waarin ze zich opmaakt voor haar eerste afspraakjes met jongens. Dan, op een nacht, valt de geheime Sovjet-politie haar
huis binnen en wordt ze samen met haar moeder en broertje naar Siberië gedeporteerd. Haar vader wordt ter dood veroordeeld en komt in
een gevangeniskamp terecht. Lina legt de verhalen van haar familie en de andere kampbewoners vast in haar tekeningen. Onzeker over het
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Pullman met Pokémon-achtige elementen.' Kirkus Reviews Lees de hele Summoner-serie: Summoner 1 - De nieuweling Summoner 2 - De
edele Summoner 3 - De strijdmagiër Prequel - De outcast

ondergang te redden. Al wordt het zijn dood. 'Een vlot verhaal met herkenbare thema's dat doet denken aan de boeken van Tolkien en
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