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techniques for infusing creative writing into all types of language arts instruction, oﬀering inclusive and
pedagogically sound alternatives that consider the needs of a diverse range of students. With careful
attention given to creative writing within current standards-based educational systems, Imaginative
Teaching Through Creative Writing confronts and oﬀers solutions to the perceived diﬃculty of teaching the
subject in such environments. Divided into two sections, section one sees post-secondary instructors address
pedagogical techniques and concerns such as workshop, revision, and assessment before section two
explores hands-on activities and practical approaches to instruction. Focusing on an invaluable and
underrepresented area of creative writing studies, this book begins a much-needed conversation about the
future of creative writing instruction at all levels and the beneﬁts of collaboration across the secondary/postsecondary divide.
De telduivel Hans Magnus Enzensberger 2013-04-10 Wiskunde? Hou op zeg! Voor veel mensen is wiskunde
een warboel van getallen, sommen en onbegrijpelijke berekeningen. Ook Robert, de jongen in de blauwe
pyjama, moet er niks van hebben. Tot hij bezoek krijgt van een telduivel en twaalf nachten lang met getallen
aan het goochelen is. Dan blijkt dat wiskunde een spannend en grappig spel is dat Robert en ook de lezers
geen enkele moeite kost. Wiskunde is niet moeilijk. Zodra het telduiveltje met zijn toverstok zwaait,
verdwijnt de angst voor getallen als sneeuw voor de zon.
Het proces John Grisham 2018-10-31 David Zinc, een jonge advocaat bij het invloedrijke advocatenkantoor
Rogan Rothberg, heeft nog nooit een rechtszaal van binnen gezien. Al vijf jaar lang werkt hij tachtig uur per
week aan saaie zaken met collega’s aan wie hij een hekel heeft. Totdat hij er op een dag genoeg van heeft
en ontslag neemt, om in dienst te treden bij de kleine ﬁrma Finley & Figg. Oscar Finley en Wally Figg, ook wel
senior en junior genoemd, houden zich voornamelijk bezig met verzekeringszaken die voortkomen uit de
vele aanrijdingen die zich voordoen op het drukke kruispunt voor hun kantoor. Zaken die zelden voor de
rechter komen, omdat de partijen altijd tot een schikking komen. Een rustig en veilig bestaan. Maar dan
klagen senior en junior namens een van hun cliënten een groot farmaceutisch bedrijf aan in een class actionzaak die alles op zijn kop zal zetten. Het lijkt in eerste instantie een zaak waarbij ze rustig op de achtergrond
kunnen blijven en alleen maar hoeven af te wachten tot er geschikt zal worden. Dan blijkt dat juist hún zaak
wordt aangewezen om voor de rechter te komen. En zo komt David Zinc recht tegenover zijn vroegere
collega’s van Rogan Rothberg te staan. Een ongelijke strijd tussen een jonge, ooit veelbelovende advocaat
en een meedogenloze groep juristen uit een wereld waarin geld belangrijker is dan gerechtigheid...
Early Years 1977
Stervend dier Philip Roth 2011-11-08 David Kepesh, grijs en in de zestig, cultuurcriticus op televisie en
populair docent aan een New Yorkse universiteit, ontmoet Consuele Castillo, een beschaafde studente van
vierentwintig, dochter van rijke Cubaanse ballingen. Op slag verandert ze zijn leven in een erotische chaos.
Pas na de seksuele revolutie van de jaren zestig lukt het Kepesh uiteindelijk een ordelijk bestaan op te
bouwen. Maar de jeugdige schoonheid van Consuela, 'een meesterwerk van wellust', richt hem te gronde.
Zijn wereldwijsheid, zijn zelfvertrouwen en zijn verstand laten hem in de steek, en wat begon als een
onbekommerd avontuurtje, ontwikkelt zich in acht jaar tijd tot een navrant en tragisch verhaal van liefde en
verlies. Het is verbluﬀend te lezen hoe uitvoerig het Amerikaanse seksuele panorama van na de jaren zestig
door Een stervend dier in kaart wordt gebracht. Opnieuw verknoopt Philip Roth met ongeëvenaarde
virtuositeit het lot van zijn personages met de maatschappelijke krachten die ons dagelijkse leven bepalen.
Developing Fluent Readers Melanie R. Kuhn 2015-01-05 Viewing ﬂuency as a bridge between
foundational skills and open-ended learning, this book guides teachers through eﬀective instruction and
assessment of ﬂuent reading skills in the primary grades. Fluency?s relationship to phonological awareness,
phonics, and print concepts is explained, and practical methods are shared for integrating ﬂuency instruction
in a literacy curriculum grounded in the Common Core State Standards (CCSS). Classroom examples, weekly
lesson plans, and extensive lists of recommended texts add to the book?s utility for teachers.
Ik weet waarom gekooide vogels zingen Maya Angelou 2020-09-01 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.
Over de werking van de kurketrekker en andere machines David Macaulay 1994 Uitleg met hulp van
grote tekeningen.
Verbroken Karin Slaughter 2017-07-13 Met exclusieve inleiding van Karin Slaughter, speciaal geschreven
voor haar Nederlandse fans. Als patholoog-anatoom Sara Linton voor vakantie terugkeert naar haar vroegere
woonplaats, wordt ze geconfronteerd met de verdrinkingsdood van een jonge studente. De verdachte in de
zaak pleegt zelfmoord; in zijn cel staat met bloed ‘IK NIET’ op de muur geschreven. Will Trent schiet Sara te
hulp en treft een politieteam aan dat de dood van de gevangene in de doofpot wil stoppen. Ook oﬃcier Lena
Adams lijkt dingen voor hem te verzwijgen.
Gonnie Olivier Dunrea 2014-04-14 Gonnie Gonnie, een klein gansje, is haar rode lievelingslaarsjes kwijt. Na
lang zoeken vindt ze ze uiteindelijk terug aan de poten van een ander gansje, Gijsje. Gijsje mag één laarsje
houden en ze worden dikke vriendinnen. Gonnie en haar ganzenvriendjes Gijsje, Ollie, Eddie, Bo, Teun,
Jasper en Jip beleven nog veel meer avonturen op de boerderij! De grappige verhaaltjes van Gonnie en
vriendjes staan heel dicht bij de beleving van elke peuter. Hoe zou het bijvoorbeeld zijn om je laarsjes te
delen? Of als je je vriendje niet meer kunt vinden met verstoppertje spelen? En wat doe je met vriendjes met
een eigen willetje? Ook voor ouders valt er veel te lachen met deze verhalen. Alle verhalen zijn voorgelezen
door Georgina Verbaan. Op www.gonnieenvriendjes.nl vind je extra spelletjes en informatie.
Het Gele Behang Charlotte Perkins Gilman 2016-04-24 'Het gele behang' (1892) van Charlotte Perkins
Gilman is het beklemmende verhaal van een geesteszieke vrouw. Het is een klassiek verhaal binnen de
feministische en gothic literatuur, waarin horror en romantiek gecombineerd worden.In 'Het gele behang'
stelt Gilman het gebrek aan zeggenschap van vrouwen over hun eigen leven en de weerslag hiervan op hun
geestelijk en fysiek welbevinden, in de 19e eeuwse Amerikaanse maatschappij, aan de kaak.Het verhaal
vertoont veel raakvlak met Charlotte Perkins Gilman's eigen leven. Na de geboorte van haar dochter
onderging ze een postnatale depressie. Ze werd behandeld door, de in het verhaal genoemde arts, Weir
Mitchell. Hij schreef haar een rustkuur voor: "een zo huiselijk mogelijk leven, zonder potlood, pen en
penseel."
De Zamperini legende Laura Hillenbrand 2012-06-06 Logboek van een van de meest spectaculaire
odyssees uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog. In mei 1943 stort een Amerikaanse bommenwerper in de
Stille Oceaan en zinkt. Boven het oceaanoppervlak verschijnt het hoofd van een jonge luitenant, de piloot
van de bommenwerper, die verwoede pogingen doet om op een stuk drijvend hout te klimmen. Zo begint
een van de meest indrukwekkende odyssees van de Tweede Wereldoorlog. Hoofdpersoon is Louis Zamperini,
die als hardloper uitblinkt tijdens de Olympische Spelen in Berlijn en in de Tweede Wereldoorlog uitgroeit tot
een toonbeeld van wilskracht en doorzettingsvermogen.
De lange weg naar de vrijheid Nelson Mandela 2017-10-21 De lange weg naar de vrijheid is de beroemde
autobiograﬁe van een van de grootste mannen van de twintigste eeuw. Nelson Mandela beschrijft de lange
weg die hij heeft moeten aﬂeggen van onwetende jongen tot charismatisch staatsman. Dit is het verhaal van
misschien wel de wonderbaarlijkste omwenteling in de geschiedenis, verteld door de man die het allemaal
heeft meegemaakt en in gang gezet. Het verhaal van Mandela, door Mandela.
Een rimpel in de tijd Madeleine L'Engle 2018-03-08 A Wrinkle in Time (Een rimpel in de tijd) van Madeleine
L’Engle is eindelijk weer leverbaar! Deze fantasyklassieker verschijnt tegelijk met de grote Disney-ﬁlm (met
o.a. Reese Witherspoon, Chris Pine en Oprah Winfrey), die in maart 2018 op het witte doek te zien zal zijn.
Tijdens zijn onderzoek naar tijdreizen verdwijnt de vader van Meg plotseling. Samen met haar broertje
Charles Wallace en hun vriend Calvin reist ze door tijd en ruimte naar een verre planeet om hem te zoeken.
Onderweg krijgt het drietal te maken met de Machten van de Duisternis en moet Meg haar broertje redden
uit handen van het Kwaad. Zal het ze lukken om hun vader te vinden? Deze fantasyklassieker heeft
decennialang vele generaties weten te inspireren en is nog steeds geliefd bij kinderen en hun ouders over de

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.
Onaantastbaar Karin Slaughter 2021-09-07 Levensechte personages en bloedstollende spanning: deel 6 in
de Grant County-reeks met Sara Linton in de hoofdrol. Rechercheur Lena Adams heeft jarenlang geprobeerd
haar gewelddadige verleden te ontvluchten. Maar bij een gedwongen terugkomst in haar geboortedorp wordt
ze opnieuw geconfronteerd met een explosie van geweld: een meedogenloze moordenaar heeft een jonge
vrouw onherkenbaar verbrand. Voor de plaatselijke politie is Lena de enige verdachte. Jeﬀrey Tolliver en Sara
Linton reizen af naar het plaatsje om Lena’s onschuld te bewijzen. Dan wordt een tweede lichaam gevonden
en raken Jeﬀrey en Sara verstrikt in een duistere wereld vol geweld en rassenhaat. Kunnen zij de waarheid
achterhalen voor de moordenaar opnieuw toeslaat? ‘Een bloedstollend verhaal in haar imposante oeuvre.’
Elegance ‘Het bewijs is geleverd. Karin Slaughter behoort tot de allerbeste Amerikaanse misdaadschrijvers.’
De Morgen
Als de wereld een dorp was / druk 1 David J. Smith 2005 Prentvertelling waarin de wereld wordt voorgesteld
als een dorp met honderd inwoners. Zo wordt informatie gegeven over ondermeer de verschillende
nationaliteiten, talen en godsdiensten. Met paginagrote gekleurde tekeningen. Vanaf ca. 10 jaar.
Het huisje dat verhuisde Virginia Lee Burton 2002 Een huisje op het platteland komt langzamerhand in het
centrum van een grote stad vol stof en rook te liggen. Gelukkig kan het huisje naar buiten verhuizen waar
het de wisseling der seizoenen weer kan beleven. Prentenboek met illustraties in kleur. Vanaf ca. 4 jaar.
Triptiek Karin Slaughter 2017-07-13 Met exclusieve inleiding van Karin Slaughter, speciaal geschreven voor
haar Nederlandse fans. Wanneer in een van de beruchtste wijken van Atlanta een gruwelijke moord wordt
gepleegd op een prostituee, wordt speciaal agent Will Trent van het Georgia Bureau ingeschakeld om op
onderzoek uit te gaan. Hij krijgt hulp van rechercheur Michael Ormwood, een arrogante en driftige veteraan,
en diens oude geliefde Angie Polaski. De schokkende misdaad blijkt er één uit een reeks. Op dezelfde dag
dat er in Michaels achtertuin een nieuw lijk wordt gevonden, duikt ex-gedetineerde John Shelley op, die na
twintig jaar gevangenschap wegens moord en verkrachting op vrije voeten is gekomen. Plotseling lijkt de
sleutel tot de mysterieuze zaak dichterbij dan gedacht... Triptiek is een angstaanjagende thriller zoals alleen
Karin Slaughter die kan schrijven, boordevol ijzingwekkende scènes, complexe menselijke emoties en een
overweldigende ontknoping.
Hotel op de hoek van bitter en zoet J. Ford 2011-02-15 De jonge Henry Lee wordt door zijn vader naar
een witte school in een witte wijk van Seattle gestuurd, omdat hij 'Amerikaan moet worden'. Maar het is
1942, en sinds de Japanse aanval op Pearl Harbor is iedereen van Aziatische komaf even verdacht. Henry
wordt op school gepest en buitengesloten. De enige vriend die hij heeft is Sheldon, een zwarte jazzsaxofonist
die hem met raad en daad bijstaat. Dan vindt hij een onverwachte bondgenoot in Keiko, een nieuwe leerlinge
die ook gepest wordt om haar afkomst. Keiko en Henry worden vrienden, en langzaam bloeit er meer tussen
hen op. Maar Keiko is van Japanse komaf, en als de Amerikaanse overheid besluit dat alle burgers van
Japanse komaf naar interneringskampen moeten, worden de twee van elkaar gescheiden. Ruim veertig jaar
later ziet Henry op het nieuws dat in het Panama Hotel, waar vroeger de Japanse wijk begon, een ontdekking
is gedaan. In de kelder zijn spullen gevonden van Japanse families die ze daar hadden opgeslagen voor zij
weggevoerd werden. Onder de voorwerpen bevindt zich een bamboeparasol, beschilderd met oranje vissen.
Met een schok realiseert Henry zich dat die van Keiko was. Herinneringen aan hun tijd samen komen boven,
en Henry begint te hopen dat het verleden misschien nog een tweede kans biedt...
El-Hi Textbooks in Print 1981
Math Know-How Thomasenia Lott Adams 2013-12-10 From two math coaches who really know how Have
you ever wished there were a single resource to help you tackle your most persistent teaching issues once
and for all? To engage students in more meaningful ways? To provide the tools you need to increase
students’ understanding of key mathematical concepts? All at the same time! Math coaches Thomasenia Lott
Adams and Joanne LaFramenta have just written it. With the help of this book, you’ll be armed with the
know-how to employ strategies to achieve the CCSS, especially the Mathematical Practices make purposeful
teaching decisions facilitate diﬀerentiated instruction teach and learn with manipulatives use technology
appropriately
Eeuwig en altijd Tuck Natalie Babbitt 1993 Winnie wordt ontvoerd door mensen die het eeuwige leven
hebben, maar ze leert dat daar ook nare kanten aan zitten. Vanaf ca. 12 jaar.
Het vervelende lieveheersbeestje / druk 12 Eric Carle 2015-06-25
Een jaar op het land Alice Provensen 1978 Informatief boek over de invloed van de jaargetijden op het
leven van de dieren die op en om de boerderij voorkomen.
De muis met de groene staart Leo Lionni 1974
The Cage Megan Shepherd 2015-09-10 The Cage van Megan Shepherd Wat doe je als je wakker wordt en de
wereld zoals je die kent is verdwenen? Vijf tieners, drie jongens en twee meisjes, worden wakker in een
omgeving die ze niet kennen. Niemand weet waar ze zich bevinden en hoe ze er zijn gekomen. Samen
proberen ze erachter te komen waar ze zijn en vooral hoe ze er weg kunnen komen. Maar wegkomen blijkt
onmogelijk. Vanachter de zwarte ramen die zich overal in het landschap bevinden worden ze geobserveerd
door de Verwanten; buitenaardse wezens die hen vertellen dat de aarde niet meer bestaat. De vijf jongeren
zijn de laatste overlevenden en hun belangrijkste taak is ervoor te zorgen dat de mensheid niet uitsterft.
Maar is dat wel de echte reden van hun verblijf in de Cage? Moeten ze ontsnappen uit deze buitenaardse
gevangenis of berusten in hun lot en hier een nieuw leven opbouwen? En wat als ze ontsnappen? Welke
wereld ligt er buiten de muren? Langzaam maar zeker ontdekken ze meer over de Kindred en hun
bedoelingen en ondertussen lopen de spanningen tussen de bewoners van de Cage steeds hoger op... 'Ik heb
het verhaal in een recordtempo uitgelezen. Vanaf het eerste hoofdstuk ben je nieuwsgierig naar wat er
gebeurt en hoe alles zal verlopen.' Hebban.nl 'Ik kan niet wachten op het volgende deel van The Cage, zodat
ik nog meer kan ontdekken van deze bizarre (ruimte)wereld! Het is een aanrader voor jongens en meiden,
voor zwijmelaars en scienceﬁctionliefhebbers, voor avonturiers en ontdekkers!' Nerdygeekyfanboy.com
De wolf van wall street Jordan Belfort 2013-12-19 ‘Je wordt veel makkelijker rijk als je je niet aan de regels
houdt,’ zei Jordan Belfort tegen een verslaggever van The New York Post. En hij wist waarover hij sprak: de
voormalige eﬀectenmakelaar bracht tweeëntwintig maanden in de gevangenis door, nadat hij was
veroordeeld wegens een grootscheepse verzekeringsfraude die meer dan 200 miljoen dollar opleverde. In De
wolf van Wall Street vertelt Jordan Belfort het verhaal van corrupte bankiers en maﬃabazen, en van
beurshandelaren die zichzelf verrijken zodra de gelegenheid zich voordoet. Zijn autobiograﬁe, die zich laat
lezen als een spannende roman, verschijnt in veertig landen in vertaling en is verﬁlmd door topregisseur
Martin Scorsese.
Charlotte's web Elwyn Brooks White 1980 De spin Charlotte is voor het varkentje Wilbur niet alleen een lieve
vriendin - doordat ze zo knap, moedig en trouw is, redt ze ook zijn leven.
Imaginative Teaching through Creative Writing Amy Ash 2021-03-25 Growing out of recent pedagogical
developments in creative writing studies and perceived barriers to teaching the subject in secondary
education schools, this book creates conversations between secondary and post-secondary teachers aimed
at introducing and improving creative writing instruction in teaching curricula for young people. Challenging
assumptions and lore regarding the teaching of creative writing, this book examines new and engaging
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hele wereld. ‘Dit was mijn favoriete kinderboek. Niet alleen had ik een echte band opgebouwd met de
denkbeeldige personages, maar door dit boek zag ik de magie van het verhalen vertellen en de kracht van
het geschreven woord.’ Dan Brown, auteur van o.a. De Da Vinci Code en Oorsprong
De Boekendief Markus Zusak 2007-09-14 Duitsland, 1939. Liesel is pas negen jaar oud wanneer ze door haar
moeder naar een pleeggezin wordt gebracht. Een van haar geliefde bezittingen is een zwart boekje, dat ze
vond op het graf van haar broertje. In de jaren dat Liesel bij de Hubermanns woont, wordt ze een gewiekste
boekendief. Tijdens de verwoestende bombardementen klampt ze zich in de schuilkelder vast aan haar
schatten. Dit is een verhaal over moed, vriendschap, liefde en overleven, dood en verdriet, verteld door de
ogen van de Dood, een toepasselijke verteller. Maar zal hij haar ook sparen? De boekendief is een
imponerende oorlogsroman en verdient een plaats naast Het dagboek van Anne Frank. 'Zó mooi geschreven.
Hoe kan De boekendief géén succes worden?' De Volkskrant 'Dit is het soort boek dat je leven kan
veranderen.' The New York Times
De verdediging van Jacob William Landay 2012-05-29 Andy Barber is al meer dan twintig jaar hulpoﬃcier van
justitie en leidt een gelukkig leven met zijn vrouw Laurie en hun zoon Jacob. Maar hun rimpelloze leventje
wordt opgeschud door een steekpartij. Tot Andy's verbijstering wordt zijn veertienjarige zoon verdacht van
de moord. Andy doet alles om zijn zoon te beschermen, maar wanneer er belastende feiten boven water
komen, zijn huwelijk uiteen dreigt te vallen en het proces in een stroomversnelling raakt, staat Andy voor
een duivels dilemma...
Neergestort Gary Paulsen 1996 Na een vliegtuigongeluk moet een 13-jarige jongen zich in de wildernis van
Noord-Canada in leven zien te houden. - 13 jaar e.o.
Jane Eyre Charlotte Brontë 2015-08-06 Jane Eyre is het levensverhaal van een moedige jonge vrouw. Als
ouderloze baby belandt ze bij haar tante, die haar haat en op tienjarige leeftijd naar een weeshuis stuurt. Op
haar achttiende vindt ze een betrekking als gouvernante op het landgoed Thornﬁeld. Daar ontluikt een grote
liefde tussen haar en haar grillige werkgever, Edward Rochester. Hun idylle wordt gedwarsboomd door de
onthulling van Rochesters duistere geheim. Jane vlucht, verscheurd tussen haar gevoel en haar geweten...
`De schrijfster houdt ons bij de hand, drijft ons voort over haar weg, dwingt ons te zien wat zij ziet, laat ons
geen moment alleen en staat ons geen moment toe haar te vergeten. Aan het eind zijn we tot op het bot
doordrongen van het genie, de heftigheid, de verontwaardiging van Charlotte Brontë. Virginia Woolf
Getting Started with Rigorous Curriculum Design Larry Ainsworth 2013 School districts are now
successfully implementing the Rigorous Curriculum Design process to redesign their curricula to fulﬁll the
promise of the Common Core and prepare students for success on the coming national assessments. Each
chapter of Getting Started With Rigorous Curriculum Design will provide educators with “collective wisdom”
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— insights and ideas to enrich and expand understandings they may not have yet come to on their own.
Het achterhuis Anne Frank 2009-10-31 Anne Frank hield van 12 juni 1942 tot 1 augustus 1944 een dagboek
bij. Zij schreef haar brieven alleen voor zichzelf, tot ze in de lente van 1944 op radio Oranje de minister van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in ballingschap, Bolkestein, hoorde spreken. Hij zei dat na de oorlog
alle getuigenissen van het lijden van het Nederlandse volk onder de Duitse bezetting verzameld en openbaar
moesten worden gemaakt. Als voorbeeld noemde hij onder andere dagboeken. Onder de indruk van deze
redevoering besloot Anne Frank na de oorlog een boek te publiceren. Haar dagboek zou daarvoor als basis
dienen. In maart 1945 stierf Anne Frank op vijftienjarige leeftijd in het concentratiekamp Bergen-Belsen. De
enige overlevende van de familie, Otto Frank, zorgde ervoor dat het dagboek van zijn dochter toch
gepubliceerd werd. In 1947 verscheen Het Achterhuis. Het is sindsdien een van de meest gelezen boeken ter
wereld. Het is in meer dan dertig landen verschenen en er zijn meer dan zestien miljoen exemplaren van
verkocht. "Eén enkele Anne Frank ontroert ons meer dan de ontelbaren die net zo leden als zij, maar wier
beeld in de schaduw is gebleven. Misschien moet dat ook zo zijn: als we het leed van alle mensen moesten
en konden meelijden, zouden we niet kunnen leven." Primo Levi
Koning Oedipus Sophocles 1891
VocEd 1982
Macbeth William Shakespeare 1800
De geheime tuin Frances Hogdson Burnett 2019-03-06 Prachtige hervertelling van klassieker door Imme
Dros. Vanaf 10 jaar. Mary staarde naar het roestige ding in haar handen. Een sleutel. ‘Misschien lag hij daar
wel tien jaar begraven,’ ﬂuisterde ze. ‘Misschien is hij wel van de tuin!’ Ze mocht overal komen, hadden ze
gezegd, alleen niet in die ene kamer, en in die ene tuin. Maar Mary hoort geluiden, in de verboden kamer.
Inbeelding, zeggen ze. En: verboden! Over de muur van de geheime tuin ziet Mary steeds dezelfde vogel
vliegen. Mary houdt niet van verboden en ook niet van geheimen... Kan zij de geheimen ontrafelen? Tonke
Dragt over De geheime tuin: ‘Verrukkelijk boek – mijn lievelingsboek. De geheime tuin heeft alles: het is
geheimzinnig, spannend en betoverend mooi! Een boek dat ieder kind gelezen moet hebben.’ The Secret
Gardenvan Frances Hodgson Burnett verscheen voor het eerst in 1911. Meer dan honderd jaar later is het
verhaal over het stugge, egoïstische weesmeisje Mary dat een verboden, verwaarloosde tuin weer tot bloei
weet te brengen – en daarmee zichzelf – nog altijd betoverend voor jong en oud. Prachtige vertelling waarin
de parallellen tussen natuur, vriendschap en verbeelding onopvallend lijken, maar magisch zijn.
Midzomernachtsdroom William Shakespeare 1997 Sprookjesachtige komedie waarin een viertal jonge
verliefden, bij wie de verliefdheden helaas niet netjes twee-aan-twee verdeeld zijn, in handen vallen van
elfen die hun verliefdheden door middel van een kruid willen herverdelen.
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