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als lid van de vrijgevochten Zaghawa-stam. Ze heeft een onbezorgde jeugd in een liefdevol gezin. Omdat ze goed kan
leren, mag ze naar de universiteit. Na haar studie medicijnen keert ze terug naar haar dorp, als eerste arts van haar
stam. Maar de idylle wordt wreed verstoord door de komst van Arabische Janjaweed-krijgers die het dorp aanvallen en
vrouwen en kinderen verkrachten. Na hun vertrek vertelt Halima aan journalisten en VN-waarnemers wat ze heeft gezien.
En daarmee begint haar eigen nachtmerrie. Ze wordt opgepakt, gefolterd en verkracht. Een van haar doodzonden, zo wordt
haar verteld, is dat ze als arts niet alleen de krijgers heeft behandeld, maar ook de mensen van haar eigen stam. Er
rest Halima niets anders dan te vluchten. Een moedig boek. Mia Farrow Halima Bashir woont in Engeland met haar man en
zoontje. Ze verschijnt regelmatig in de media om internationaal aandacht te vragen voor Darfur en zich uit te spreken
tegen genocide en foltering. Uit veiligheidsoverwegingen kunnen haar werkelijke naam en haar portret niet worden
vrijgegeven.
Teaching Science to Every Child John Settlage 2017-07-31 Ambitious and encouraging, this text for prospective and
practicing elementary and middle school science teachers, grounded in contemporary science education reform, is a
valuable resource that supplies concrete approaches to support the science and science-integrated engineering learning
of each and every student. At its core, it is based in the view that science is its own culture, consisting of unique
thought processes, specialized communication traditions, and distinctive methods and tools. Using culture as a starting
point and connecting it to effective instructional approaches, the authors describe how a teacher can make science
accessible to students who are typically pushed to the fringe—especially students of color and English language
learners. Written in a conversational style, the authors capture the tone they use when they teach their own students.
The readers are recognized as professional partners in the shared efforts to increase access, reduce inequities, and
give all students the opportunities to participate in science. Changes in the Third Edition: Features an entirely new
chapter on engineering and its integration with science in K-8 settings. Provides fresh attention to the Framework and
Next Generation Science Standards while distancing previous attention to process skills and inquiry teaching.
Incorporates the latest research about science practices, classroom discussions, and culturally responsive strategies.
Retains an accessible writing style that encourages teachers to engage in the challenges of providing equitable and
excellent science experiences to all children. Updated companion website: online resources provide links to web
materials, slideshows specific to each chapter for course instructors’ use, and supplement handouts for in-class
activities: www.routledge.com/cw/Settlage
The long tail Chris Anderson 2013-04-22 Waarom we in de toekomst minder verkopen van meer. Wat gebeurt er wanneer de
mogelijkheden eindeloos lijken te zijn, wanneer alles beschikbaar wordt voor iedereen en het verschil tussen vraag en
aanbod er niet langer toe doet? Door de komst van internet is onze wereld veranderd en werden nieuwe waarheden over
consumentengedrag onthuld. Chris Anderson, hoofdredacteur van Wired Magazine, beschrijft in de inmiddels verworden
klassieker The Long Tail de businessmodellen van winkels als Amazon.com, Bol.com en iTunes en laat zien waarom we in de
toekomst minder zullen verkopen van meer. Doorbreek de tirannie van de grootste gemene deler, ontdek het geheim van de
lange staart! 'Dit is een echte managementklassieker. Bij Bol.com zeggen we altijd dat we The Long Tail hebben
uitgevonden. We waren alleen te druk bezig om er een boek over te schrijven. Goed dat internetgoeroe Chris Anderson dat
wél heeft gedaan!' Daniel Ropers, directeur Bol.com 'The Long Tail is zowel provocerend als informatief. Dit boek hoort
in je boekenkast tussen Tipping Point en Freakonomics te staan.' Reed Hastings, oprichter en ceo van Netflix 'Een
voortreffelijk boek.' The Times 'Een absolute aanrader en een klassieker in de marketingliteratuur.'Marketingfacts.nl
'Chris Andersons timing is absoluut perfect. Weinigen hielden het voor mogelijk dat de toenemende invloed van internet
zo veel kansen en mogelijkheden zou bieden.' Eric Schmidt, voormalig ceo van Google
El niño Que Domó el Viento / the Boy Who Harnessed the Wind William Kamkwamba 2018-12-24 El sueño de un niño puede
cambiar el mundo entero: la historia real de William Kamkwamba, un héroe de nuestro tiempo. Cuando una terrible sequía
asoló la pequeña aldea donde vivía William Kamkwamba, su familia perdió todas las cosechas y se quedó sin nada que
comer y nada que vender. William comenzó entonces a investigar en los libros de ciencia que había en la biblioteca en
busca de una solución, y de este modo encontró la idea que cambiaría la vida de su familia para siempre: construiría un
molino de viento . Fabricado a partir de materiales reciclados, metal y fragmentos de bicicletas, el molino de William
trajo la electricidad a su casa y ayudó a su familia a obtener el agua que necesitaba para sus cultivos. Así, el empeño
y la ilusión del pequeño Willy cambió el destino de su familia y del país entero.
Het negerboek Lawrence Hill 2011-12-02 Aminata is nog klein als ze uit de Afrikaanse binnenlanden wordt weggevoerd en
in de hel van een slavenschip belandt. Op een indigoplantage in Virginia ontdekken twee oudere slaven dat ze kan lezen
en schrijven en kennis heeft van kruiden en het vroedvrouwschap. Ze wordt hun geheime leerling. Een joodse handelaar
neemt haar over nadat ze haar kind verloren heeft. Jaren later ontvlucht ze hem tijdens een reis naar New York. In de
achterbuurten helpt ze morsige liefjes van Britse officieren te bevallen. Ondertussen bouwt ze een netwerk op, waardoor
ze als vrije vrouw naar Nova Scotia kan reizen. Uiteindelijk keert ze terug in Afrika, maar haar dorp kan ze niet
bereiken. Haar lange reis eindigt in Londen, waar ze een belangrijke rol speelt bij de discussies rond de afschaffing
van de slavernij. Lawrence Hill stamt zelf af van Amerikaanse slaven. Tijdens stamboomonderzoek ontdekt hij de
opzienbarende rondreis van sommige slaven. En hij stuit op Het negerboek, een nauwkeurige opsomming van slaven die naar
Nova Scotia vertrokken, hoe oud en fit ze zijn en hoe ze hun vrijheid kregen. Het inspireerde hem tot deze meeslepende
roman, die met alle indrukwekkende details geen moment vaart verliest.
Palmyra Paul Veyne 2016-09-21 ‘Tijdens mijn werkende leven, waarin ik onderzoek deed naar de Grieks-Romeinse Oudheid,
ben ik keer op keer in aanraking gekomen met Palmyra. Toen Palmyra onlangs door de terroristische organisatie IS
hardhandig met de grond gelijk werd gemaakt, vloog een belangrijk deel van onze cultuur en tegelijk van mijn
studieobject letterlijk in stukken. Ondanks mijn hoge leeftijd was het mijn plicht, als voormalig professor en als
mens, om te verklaren hoe verbijsterd ik ben over deze onbegrijpelijke verwoesting en om een beeld te schetsen van wat

Summary of William Kamkwamba’s The Boy Who Harnessed the Wind by Milkyway Media Milkyway Media 2019-08-26 In The Boy
Who Harnessed the Wind: Creating Currents of Electricity and Hope (2009), Malawian inventor William Kamkwamba and
journalist Bryan Mealer explain how Kamkwamba, using little more than determination and a few library books, built a
windmill capable of generating electricity near his family’s home. Born in 1987, Kamkwamba grew up in a village called
Masitala, which is located in the Wimbe district near the city of Kasungu… Purchase this in-depth summary to learn
more.
Planeet Paranoia Matt Haig 2018-07-05 De wereld knoeit met onze geest. De mate van stress en angst neemt toe. Een
snelle, gejaagde planeet zorgt voor een snel en gejaagd leven. We zijn meer verbonden, maar voelen ons steeds eenzamer.
En we worden aangemoedigd om ons zorgen te maken over alles, van de wereldpolitiek tot onze BMI. Na jaren van depressie
en paniekaanvallen, werd het voor Matt Haig tijd om stil te staan. Hij ging op zoek naar de link tussen wat hij voelde
en de wereld om hem heen.
Adolescent Literature as a Complement to the Content Areas Paula Greathouse 2017-08-10 This text offers 6th - 12th
grade educators guided instructional approaches for including young adult (YA) literature in science and math classes
in order to promote literacy development while learning content.
The Boy Who Harnessed the Wind William Kamkwamba 2009-09-29 Now a Netflix Film, Starring and Directed by Chiwetel
Ejiofor of 12 Years a Slave William Kamkwamba was born in Malawi, a country where magic ruled and modern science was
mystery. It was also a land withered by drought and hunger. But William had read about windmills, and he dreamed of
building one that would bring to his small village a set of luxuries that only 2 percent of Malawians could enjoy:
electricity and running water. His neighbors called him misala—crazy—but William refused to let go of his dreams. With
a small pile of once-forgotten science textbooks; some scrap metal, tractor parts, and bicycle halves; and an armory of
curiosity and determination, he embarked on a daring plan to forge an unlikely contraption and small miracle that would
change the lives around him. The Boy Who Harnessed the Wind is a remarkable true story about human inventiveness and
its power to overcome crippling adversity. It will inspire anyone who doubts the power of one individual's ability to
change his community and better the lives of those around him.
Your Curriculum Companion: Libby Woodfin 2021-02-01 This essential guide to the EL Education 6-8 Language Arts
Curriculum is one part roadmap to the curriculum, one part orientation to its instructional practices, and one part
coach--to answer your questions, relieve your stress, and put you and your students on the path to success. Your
Curriculum Companion explores the foundations of the curriculum including the principles and research it was built on
and the instructional practices that make it unique. The book is designed to help you "look under the hood" at
practices embedded throughout the curriculum so that you can sharpen your instruction, support students to be leaders
of their own learning, and make well-informed changes to best meet your students' needs. Key features of Your
Curriculum Companion include: Twenty-two accompanying videos--see the curriculum in action Task cards for guidance on
how to plan when the planning has been done for you A deep dive into the purpose and structure of close reading,
including a sample annotated lesson An exploration of the relationship between reading and writing and how the
curriculum is designed to help students become strong communicators, including an annotated "read-think-talk-write"
lesson The why, what, and how of supporting students to meet grade-level expectations, supporting students who need
additional challenges, and supporting English language learners Guidance for turning evidence of student progress into
usable data that can inform your instruction Support for school leaders
The Red Bandanna (Young Readers Adaptation) Tom Rinaldi 2017-09-05 Winner of the Christopher Award An ILA-CBC
Children’s Choices Book A NCSS-CBC Notable Social Studies Book Welles Crowther did not see himself as hero. He was just
an ordinary kid who played sports, volunteered at his local fire department, and eventually headed off to college and
then Wall Street to start a career. Throughout it all, he always kept a red bandanna in his pocket, a gift from his
father. On September 11, 2001, Welles was working on the 104th floor of the South Tower of the World Trade Center when
the Twin Towers were attacked. That day, Welles made a fearless choice, and in doing so, saved many lives. The
survivors didn’t know his name, but one of them remembered a single detail clearly: the man was wearing a red bandanna.
Welles Crowther was a hero. Award-winning ESPN reporter Tom Rinaldi brings Welles's inspirational story of selflessness
and compassion to life in this accessible young readers’ adaptation of his New York Times bestselling book. This
powerful story of making a difference through our actions is perfect for helping the post-9/11 generation understand
the meaning of this historic day through the eyes of one young man. “Rinaldi’s young reader edition of his awardwinning adult story puts a face on that day (9/11), a hero’s face, and brings to young people someone who stood brave
in the toughest of times and who, in the end, was lost doing his best to help others survive.”—VOYA
The Boy who Harnessed the Wind William Kamkwamba 2012 A picture book adaptation of a best-selling memoir follows the
experiences of 14-year-old William Kamkwamba, who built a windmill out of junkyard scraps to bring electricity to his
famine-stricken Malawi village.
Artemis Fowl en de tijdparadox Eoin Colfer 2010-06-07 Artemis Fowl staat tegenover zijn dodelijkste vijand: zichzelf.
Problemen zijn Artemis niet vreemd. Integendeel, hij lijkt er wel een magneet voor te zijn. Mensetende trollen,
gewapende en gevaarlijke (niet te vergeten high-tech) elfen, vuurgooiende aardmannen hij heeft ze allemaal voorbij zien
komen. Hij had besloten om zich vanaf nu te gaan richten op criminaliteit van het meer magische soort. Maar nu is zijn
moeder ernstig ziek. Artemis Fowl moet terug in de tijd om het enig beschikbare medicijn te stelen uit de greep van het
jonge, criminele meesterbrein: Artemis Fowl. Inderdaad Samen met elfenkapitein Holly Short aan zijn zijde, gaat Artemis
Fowl de strijd aan met zichzelf. De rampspoed kan beginnen.
Tranen van de woestijn Halima Bashir 2009-10-31 Het indringende en persoonlijke verhaal van een Afrikaanse vrouw die
vastbesloten is te overleven en haar stam te verdedigen. Halima Bashir wordt geboren in een dorp in westelijk Soedan,
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eens de pracht van Palmyra was, die we vanaf nu alleen nog uit boeken kunnen kennen.’ Paul Veyne
De tijgervrouw van Galina Téa Obreht 2011-09-26 Tijd: het heden. Plaats: een Balkanland, verwoest door jarenlange
conflicten. Natalia, een jonge arts, is op een missie naar een weeshuis om er kinderen te vaccineren. Onderweg krijgt
ze het bericht dat haar geliefde grootvader is overleden, in een veldhospitaal ver weg en onder onduidelijke
omstandigheden. Hij was arts, net als Natalia, en ze herinnert zich hoe hij haar vroeger altijd betoverde met zijn
verhalen, doorspekt met lokale mythes en legenden, zoals die van de zwervende “doodloze” man. Haar grootvader was een
zeer rationeel mens, maar toch raakt ze ervan overtuigd dat hij zijn laatste dagen doorbracht met het zoeken naar deze
vagebond, die claimde onsterfelijk te zijn. Terwijl Natalia worstelt met die gedachte, stuit ze op een aanwijzing in
haar favoriete roman, The Jungle Book van Kipling, die haar leidt naar het ongelooflijke verhaal van de tijgervrouw van
Galina. Obreht maakt royaal gebruik van de rijke folklore van de Balkan en weeft een veelkleurig tapijt dat het recente
verleden van haar geboorteland weergeeft. De tijgervrouw van Galina is een mysterie, een diepgaand emotioneel
familieverhaal, en een prachtige illustratie van de complexe geschiedenis van de Balkan. ‘Een zelfverzekerd debuut,
waarin Obreht thema's uit oude volksverhalen mengt met recente geschiedenis. (...) Een veilige roman, met
gladgeschuurde, afgeronde hoeken, waarover je genietend je handen kunt laten glijden.’ – NRC Handelsblad 'De
tijgervrouw van Galina is sowieso al een spectaculair geslaagde roman, maar dat Obreht bovendien pas 26 is, maakt het
zonder meer ongelooflijk!' - Marie Claire
Het schaakmeisje Tim Crothers 2013-01-22 Een verhaal over dromen, doorzettingsvermogen en een nieuwe toekomst Phiona
Mutesi is een jonge, analfabete vrouw die opgroeide in Oeganda. Ze was voorbestemd tot het leven dat haar dorpsgenoten
leefden: in armoede. Tot ze een schaakbord tegenkwam. Al op haar elfde was ze nationaal schaakkampioen, en op haar
vijftiende won ze tegen alle verwachtingen in het belangrijkste jeugdschaakkampioenschap van Afrika. Haar overwinning
gaf Phiona de kans deel te nemen aan de Schaakolympiade in Rusland, een toernooi waar eerder grootheden als Garry
Kasparov en Bobby Fischer aan deelnamen. En ze heeft nog een lange toekomst voor zich... Het schaakmeisje is Phiona’s
bijzondere en inspirerende levensverhaal: van haar jeugd in een sloppenwijk in Oeganda, de uitdagingen waar ze voor
stond in haar nog jonge leven, de veel te vroege dood van haar vader, en vooral haar aangeboren talent voor het
schaakspel dat haar een nieuwe kans in het leven heeft geschonken.
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
Power for the Planet Anne Flounders 2014-01-01 Energy is all around us. Food and sleep are the fuels our bodies use to
create the energy we need to move, talk, and think. But scientists tell us some of the fuels that keep our homes and
businesses running, power our transportation, and keep us safe are hurting Earth. Learn why energy companies are
working to come up with cleaner ways to supply oil and gas, how fuels in the future will be safer for Earth, and what
you can do now to use energy wisely. Book features: Table of Contents; Glossary; For More Information including books
and web sites; Index; photos and captions; charts and graphs; source notes.
Boost Your STEAM Program With Great Literature and Activities Liz Knowles Ed.D. 2018-06-01 You've created a STEAM
program in your library, but how do you work literacy into the curriculum? With this collection of resource
recommendations, direction for program development, and activities, you'll have students reading proficiently in no
time. • Presents complementary annotated books and discussion questions to engage students in STEAM topics • Offers
topical project and problem-solving activity ideas for students in the library makerspace • Provides research and
additional resources for teachers and librarians to use in implementing successful STEAM programs
Wat is de wat Dave Eggers 2009-12-20 Wat is de Wat is het verhaal van Valentino Achak Deng, een jongen die een
vluchteling wordt in het door oorlog verscheurde Zuid-Soedan. Zijn reis, van bijna bijbelse proporties, brengt hem in
contact met vijandelijke soldaten, rebellen, hyenas en leeuwen, ziekte en hongersnood, en de dodelijke murahaleen
dezelfden die op dit moment Darfoer teisteren. Het biedt een onthullend en ontluisterend portret van een land in staat
van bloedige oorlog, en van een jongen die van de ene in de andere onwerkelijke situatie wordt gekatapulteerd. Wat is
de Wat is spraakmakend, opwindend en herhaaldelijk hartverscheurend een onmisbaar boek.
My Reading Adventures Anne Bogel 2022-08-02 This unique journal encourages young readers to spend more time enjoying
books, gives them great suggestions for what to read next, and helps them remember what they’ve read. Do you have a
junior bookworm in your home? Or would like to see your child develop a greater interest in reading? This journal was
designed with your child in mind. Anne Bogel, creator of the Modern Mrs Darcy blog, wants to help instill a lifelong
love of reading in your child with a journal that’s just for them. Inside, kids will find fun lists of book
recommendations for different genres and interests, creative reading-related activities, and space to record what
they’ve read and what they would like to read. This journal is an ideal companion for all your child’s reading
adventures. Anne’s book journal for adults, My Reading Life, is available now wherever books are sold.
Reciprocal Teaching at Work, 3rd Edition Lori D. Oczkus 2018-07-06 In this fully revised and expanded third edition of
the bestselling Reciprocal Teaching at Work, Lori D. Oczkus provides both tried-and-true and fresh solutions for
teaching reading comprehension. Reciprocal teaching is a scaffolded discussion technique that builds on the Fab Four
strategies that good readers use to understand text: predicting, questioning, clarifying, and summarizing. With a focus
on these four evidence-based and classroom-tested strategies, Oczkus presents new ways to use reciprocal teaching to
improve students' comprehension while actively engaging them in learning and encouraging independence. Appealing to
students and teachers alike, reciprocal teaching encompasses social aspects of teaching and learning with modeling,
think-alouds, and discussion. This helpful guide is packed with fresh material, including * More than 40 new and
updated step-by-step lessons and minilessons that reflect current thinking and best practice. * Dozens of rich
suggestions for diving into informational texts. * Updated research and relevant results that show the effectiveness of
reciprocal teaching. * Creative and targeted tips that capitalize on the specific benefits of whole-class settings,
guided reading groups, and literature circles. * Ideas for differentiating instruction for struggling readers and
English language learners. * New and newly designed support materials, including reproducibles, posters, bookmarks, and
a lesson planning menu. With a wealth of ideas to get you started—and keep you going—this is the all-inclusive resource
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you need to help students become active, engaged, and independent readers who truly comprehend what they read. Reviews
and Testimonials "Literacy coach and author Lori Oczkus knows how to take the best of what works from long-established
research and showcase it to make teaching and learning more effective, engaging, and enjoyable. In her latest edition
of Reciprocal Teaching at Work, she demonstrates how to scaffold instruction so that all K–12 students can benefit from
reciprocal teaching techniques, what she calls the "Fab Four"—predicting, questioning, clarifying, and summarizing—in
whole-group, guided reading, and book club settings, for both fiction and informational texts. In clearly delineated
lessons and minilessons, Lori deftly shares how to support students' learning, including English language learners and
students who struggle, so they can successfully apply and monitor those four discussion strategies—as well as
troubleshoot problems—to yield significant progress in their reading comprehension. Filled with great practical ideas,
this gem of a book is a must-have for all literacy educators!" —Regie Routman, author of Read, Write, Lead; Literacy
Essentials, and Reading Essentials "Reciprocal teaching works to push students into deeper learning. There are decades
of research on the impact of this instructional approach, and this book shows you how to implement and refine the
practice such that all students succeed." —Doug Fisher, author of Checking for Understanding and Visible Learning for
Literacy "One of the great instructional research discoveries of the past three decades has been the efficacy of
reciprocal teaching for improving student learning and reading comprehension. More than anyone, Lori Oczkus has
explored practical ways for making reciprocal teaching an integral part of nearly any classroom setting. This current
work by Lori represents the epitome of her work in translating reciprocal teaching research into practice. Readers will
find this immensely readable book filled with strategies that can be easily implemented and that will improve student
learning. If you are interested in improving your students' reading achievement, you need to read this book!" —Timothy
Rasinski, author of The Fluent Reader and Close Reading with Paired Texts "In this new edition of Reciprocal Teaching
at Work, Lori Oczkus offers new thinking while reinforcing the best practices that make her ideas timeless. Through
these engaging lessons and smart instructional moves, you will empower your students to build the confidence and
competence they need to become strong, independent readers." —Donalyn Miller, author of The Book Whisperer "On every
page of this book, in every activity and plan, the voice of a gifted and empowering teacher inspires the reader. In a
major revision of her classic work, Lori Oczkus engages the immediacy and demands of today's classrooms with the most
robust constellation of strategies for teaching comprehension. She compellingly demonstrates how the "Fab Four" are
engaged across the grades, and she powerfully scaffolds, supports, and reassures teachers in their efforts to
incorporate reciprocal teaching across a broad communication, textual, and digital terrain." —Shane Templeton,
Foundation Professor Emeritus of Literacy Studies University of Nevada, Reno, NV
Boy Who Harnessed the Wind 2010
De windvanger (E-boek - ePub-formaat) Toni De Coninck 2016-04-18 Unieke kijk op wat het betekent om op te groeien als
hoogsensitieve jongen 'Het duurde maar een paar seconden vooraleer ik inzag dat zich voor mijn ogen niet alleen het
verhaal van mijn zoon afspeelde, maar tezelfdertijd ook de spiegel van mijn verleden. En de spiegel, dat zou de maanden
en de jaren nadien nog blijken, die stond op barsten.' De Windvanger is het verhaal van de eerste twaalf levensjaren
van Alex, een jongen die zo bijzonder is dat hij de vanzelfsprekende bijzonderheid overstijgt. Het biedt een unieke
kijk op wat het betekent om op te groeien als hoogsensitieve jongen. Een jongen die geraakt is door de schoonheid van
een eenvoudige windvanger, maar o zo moeilijk om kan gaan met de kleine en grote stormen van het leven. Toni De Coninck
is journalist, schrijver en hoofdredacteur van de website june.be. In De Windvanger vertelt hij heel eerlijk over de
lange weg die hij en zijn hoogsensitieve zoon samen hebben afgelegd. Naar schatting 15 tot 20 procent van alle kinderen
is hoogsensitief. Helaas stoten zij nog al te vaak op onbegrip. Zo ook de zoon van journalist Toni De Coninck. In dit
boek getuigt hij heel eerlijk over wat het betekent om vader te zijn van een hoogsensitieve zoon. Zijn boek biedt steun
en herkenning voor ouders, maar is door de vele voorbeelden ook nuttig voor leerkrachten en andere opvoeders. Bij het
derde balletje dat ergens in een boom belandde, ging het grondig mis. De neuronen stortten zich andermaal vol overgave
in dat deel van de hersenen dat de emoties beheerst. Alex liep weg, gleed uit en viel over een stom steentje dat niet
helemaal vastzat in het voor het overige perfect onderhouden plaveisel. (Ik heb dat lang als een beeld gezien: zo'n
asymmetrisch steentje doorbreekt de saaiheid en de monotonie, maar je struikelt er o zo gemakkelijk over.) Ik ging
naast hem zitten, in de schaduw van de pingpongboom. Hij huilde, gebruikte beide armen om zijn hoofd te ondersteunen.
'Papa, mijn leven is zo slecht.' 'Maar wat zeg jij nu toch, jongen?' 'Als ik het zou kunnen, zou ik alles opnieuw
willen beginnen. Van voren af aan.' Er zijn momenten in het leven waarop je het als vader ook niet meer weet. Dat je
naar de juiste woorden zoekt om je kleine, jonge zoon op dat moment een hart onder de riem te steken. Maar wat vertel
je aan een kind dat alles heeft om gelukkig te zijn, maar dat eigenlijk niet is?
The Boy Who Harnessed the Wind William Kamkwamba 2015-02-05 Now a Netflix film starring and directed by Chiwetel
Ejiofor, this is a gripping memoir of survival and perseverance about the heroic young inventor who brought electricity
to his Malawian village. When a terrible drought struck William Kamkwamba's tiny village in Malawi, his family lost all
of the season's crops, leaving them with nothing to eat and nothing to sell. William began to explore science books in
his village library, looking for a solution. There, he came up with the idea that would change his family's life
forever: he could build a windmill. Made out of scrap metal and old bicycle parts, William's windmill brought
electricity to his home and helped his family pump the water they needed to farm the land. Retold for a younger
audience, this exciting memoir shows how, even in a desperate situation, one boy's brilliant idea can light up the
world. Complete with photographs, illustrations, and an epilogue that will bring readers up to date on William's story,
this is the perfect edition to read and share with the whole family.
Innovative Leadership in Times of Compelling Changes Joan Marques 2021-12-02 This book focuses on the need of leaders
in professional and personal realms to understand the importance of innovative thinking to safeguard sustainability and
enhance satisfaction and motivation among stakeholders in organizations. It provides professionals with a set of
reflective stances, cautionary points, and roadmaps that enable them to do the right thing. From crisis management to
spiritual practices, and from pro-social concepts to social responsibility and sustainability: the common denominator
is a collective and concerted effort to develop leadership behaviors and strategies to safeguard generations to come.
Eerst doodden ze mijn vader Loung Ung 2017-12-15 'Dit is een verhaal over overleving: mijn overleving en die van een
deel van mijn familie. Het verhaal is de neerslag van mijn ervaringen, maar het is ook exemplarisch voor wat miljoenen
andere Cambodjanen hebben meegemaakt. Als u destijds in Cambodja had geleefd, was het ook uw verhaal geweest.'- Loung
Ung Het aangrijpende, moedige relaas van een kind dat het wrede regime van Pol Pot overleeft. Meeslepend en
indrukwekkend als de film The Killing Fields en Jung Changs Wilde Zwanen. Eerst doodden ze mijn vader is een
verbazingwekkend en gedenkwaardig verhaal over moed, vastberadenheid en de wil om te overleven. 'Ondanks de tragedie
die haar omringt, vecht dit strijdlustige kind voor maar leven en verslaat ze het noodlot. Ik had verwacht dat Ungs
verhaal me triest zou maken. Maar dit moedige meisje sleepte me mee in haar dappere zoektocht naar overleving.' 2/3
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Zuster lieten Prejean, auteur van Dead Man Walking. 'Loung heeft, als jonge getuige van de gruweldaden van de Rode
Khmer, een welsprekend en krachtig verhaal geschreven. Dit is een belangrijk boek, dat een dramatische impact zal
hebben op lezers van, nu en volgende generaties zal informeren.' - Dith Pran, wiens leven tijdens de oorlog in Cambodja
werd geportretteerd in The Killing Fields
El niño Que Domó el Viento / the Boy Who Harnessed the Wind William Kamkwamba 2020-07-21 El sueño de un niño puede
cambiar el mundo entero. Esta es una inspiradora historia, basada en la vida real del autor, sobre el poder de la
imaginación y la fuerza de la determinación. Cuando una terrible sequía asoló la pequeña aldea donde vivía William
Kamkwamba, su familia perdió todas las cosechas y se quedó sin nada que comer y nada que vender. William comenzó
entonces a investigar en los libros de ciencia que había en la biblioteca en busca de una solución, y de este modo
encontró la idea que cambiaría la vida de su familia para siempre: construiría un molino de viento. Fabricado a partir
de materiales reciclados, metal y fragmentos de bicicletas, el molino de William trajo la electricidad a su casa y
ayudó a su familia a obtener el agua que necesitaba para sus cultivos. Así, el empeño y la ilusión del pequeño Willy
cambió el destino de su familia y del país entero. ENGLISH DESCRIPTION The New York Times bestselling memoir of the
heroic young inventor who brought electricity to his Malawian village. When a terrible drought struck William
Kamkwamba's tiny village in Malawi, his family lost all of the season's crops, leaving them with nothing to eat and
nothing to sell. William began to explore science books in his village library, looking for a solution. There, he came
up with the idea that would change his family's life forever: he could build a windmill. Made out of scrap metal and
old bicycle parts, William's windmill brought electricity to his home and helped his family pump the water they needed
to farm the land. Retold for a younger audience, this exciting memoir shows how, even in a desperate situation, one
boy's brilliant idea can light up the world. Complete with photographs, illustrations, and an epilogue that will bring
readers up to date on William's story, this is the perfect edition to read and share with the whole family.
Literature for Young Adults Joan L. Knickerbocker 2019-08-28 Now in its second edition, this book explores a great
variety of genres and formats of young adult literature while placing special emphasis on contemporary works with
nontraditional themes, protagonists, and literary conventions that are well suited to young adult readers. It looks at
the ways in which contemporary readers can access literature and share the works they're reading, and it shows teachers
the resources that are available, especially online, for choosing and using good literature in the classroom and for
recommending books for their students’ personal reading. In addition to traditional genre chapters, this book includes
chapters on literary nonfiction; poetry, short stories, and drama; and film. Graphic novels, diversity issues, and uses
of technology are also included throughout the text. The book's discussion of literary language—including traditional
elements as well as metafictive terms—enables readers to share in a literary conversation with their peers (and others)
when communicating about books. This book is an essential resource for preservice educators to help young adults
understand and appreciate the excellent literature that is available to them. New to the second edition: New popular
authors, books, and movies with a greater focus on diversity of literature Updated coverage of new trends, such as
metafiction, a renewed focus on nonfiction, and retellings of canonical works Increased attention to graphic novels and
multimodal texts throughout the book eResources with downloadable materials, including book lists, awards lists, and
Focus Questions
De kaart die de wereld veranderde Simon Winchester 2007 Biografie van de Brit William Smith (1769-1839) die in 1815 de
eerste geologische kaart van Engeland samenstelde.
The Common Core Approach to Building Literacy in Boys Liz Knowles 2014-05-27 Written with a focus on the English
Language Arts Common Core Standards, this book provides a complete plan for developing a literacy program that focuses
on boys pre-K through grade 12. • Examines and evaluates the most recent research about boys and nonfiction reading •
Addresses the intersections of Common Core Standards and literacy for boys • Provides annotated bibliographies of
recommended books as well as lists of apps and other software for boys • Offers educators effective strategies to
promote reading with boys and advice for parents in developing a home reading plan for their sons
The Boy Who Harnessed the Wind William Kamkwamb 2020-04 Best selling biographical story of a young Malawian boy with
strong sense of service for his community and an incredible creative scientific mind... Young adult version. Vietnamese
translation by Fatass Racoon.
Hidden Figures Margot Lee Shetterly 2017-01-10 ***Genomineerd voor 3 Oscars, oa Beste Film, Beste Scenario (bewerking)
en Beste Actrice in een bijrol (Octavia Spencer).*** Hun namen waren Dorothy, Mary, Katherine en Christine. En zonder
hen had Neil Armstrong nooit een voet op de maan kunnen zetten. Deze zwarte vrouwelijke wiskundigen werden tijdens de
Tweede Wereldoorlog door de NASA opgeroepen. Ze werden 'menselijke computers' genoemd, terwijl ze met potloden, papier
en eenvoudige rekenmachines de berekeningen maakten die nodig waren om ruimtereizen mogelijk te maken. Maar hun lunch
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moesten ze aan een aparte tafel opeten. Hun fascinerende verhaal wordt in dit boek verteld.
The Boy Who Harnessed the Wind Kamkwamba & Bryan Mealer William 2020-06 Vietnamese edition of William Kamkwamba & Bryan
Mealer's story of a Malawi young boy whose dream of creating a windmill for his community helps him overcome all
difficulty of his circumstances... Vietnamese translation by Nguyen Dinh Khoi.
Persepolis compleet / druk 7 Marjane Satrapi 2012-12-01
The Parents’ Guide to Climate Revolution Mary DeMocker 2018-03-05 “Relax,” writes author Mary DeMocker, “this isn’t
another light bulb list. It’s not another overwhelming pile of parental ‘to dos’ designed to shrink your family’s
carbon footprint through eco-superheroism.” Instead, DeMocker lays out a lively, empowering, and doable blueprint for
engaging families in the urgent endeavor of climate revolution. In this book’s brief, action-packed chapters, you’ll
learn hundreds of wide-ranging ideas for being part of the revolution — from embracing simplicity parenting, to freeing
yourself from dead-end science debates, to teaching kids about the power of creative protest, to changing your
lifestyle in ways that deepen family bonds, improve moods, and reduce your impact on the Earth. Engaging and creative,
this vital resource is for everyone who wants to act effectively — and empower children to do the same.
Het teken van de Zwarte Dood Kevin Sands 2016-12-03 'Het teken van de Zwarte Dood' is het tweede deel in de Sleedoorntrilogie: een historische serie vol spannende puzzels, ingewikkelde codes en een vleugje magie. Londen, 1665: de Zwarte
Dood De Zwarte Dood waart rond in Londen en de stad is vervuld van ziekte en angst - tot een onbekende apotheker
opduikt met een geneesmiddel dat echt lijkt te werken. De apotheek van Sleedoorn wordt uitgekozen om het middel te
bereiden. Maar als een moordenaar de apotheker bedreigt en de ziekte wel heel dichtbij toeslaat, worden Christopher en
zijn trouwe vriend Tom gedwongen in actie te komen en alle raadsels op te lossen. De trilogie van Sleedoorn De
Sleedoorn-trilogie is een razend spannende serie vol vriendschap, humor, mysterie en gevaar. Boekenwebsite Hebban gaf
deel 1 in de serie 5 sterren: "De sleutel van Sleedoorn is een geweldig avonturenboek waar veel in te beleven valt. Erg
knap gedaan en zeker een aanrader."
Binnen is het donker, buiten is het licht Dick Wittenberg 2013-06-04 In het dorp Dickisoni belandt niemand bij toeval.
Mensen die er wonen, zijn aan het zicht onttrokken. Wie zegt dat ze bestaan? Dickisoni is een doorsneedorp in Malawi.
Zonder daken van golfplaat. Zonder ossenkar. Zonder groot vee. En zonder de zekerheid dat er morgen te eten is. In een
stijl die zo kaal is als de huizen van de dorpsbewoners beschrijft Dick Wittenberg een jaar uit het bestaan van
Dickisoni. Een leven in alledaagse armoede zoals dat voor de helft van de wereldbevolking normaal is. De melaatse, oude
man. De jongen met de banjo. De man met de twee vrouwen. Hoe redden ze zich? Het dorp leeft op als er opeens genoeg
maïsmeel en kunstmest is. Maar de weduwe met de stinkende dekens komt niet vooruit, wat ze ook doet. De jaloerse
echtgenoot aast op gruwelijke wraak. Alleenstaande vrouwen zijn niet veilig. Dit dorp van de armen is rijk aan
geheimen. Het boek is geïllustreerd met kleurenfoto s van Jan Banning. Bekroond met de Bob den Uyl Prijs en de Dick
Scherpenzeel prijs. `Een bijzonder rijk boek. Het doet wat alleen de beste journalistiek vermag: het geeft de lezer het
gevoel de hoofdpersonen en hun wereld daadwerkelijk te leren kennen. - de Volkskrant
Summer Bridge Activities® 2015-01-15 Workbook Features: • Ages 10-12, Grades 5-6 • 160 pages, about 8 inches x 10 1⁄2
inches • Reading, writing, math, science, social studies, and more • Includes fun fitness activities • Flash cards,
completion certificate, and answer key included Hands-On Summer Learning: Summer Bridge Activities Workbook helps
fifth—sixth graders keep their skills sharp during the summer months to prevent summer learning loss through fun
practice pages and activities, engaging fitness activities, and more. What’s Included: This book covers all subjects,
focusing on grammar and writing skills, fractions, solving equations, social studies, science experiments, fitness
activities, and more. Flash cards and a completion certificate are also included. How It Works: Each page is numbered
by day so kids and parents can track progress and reach monthly learning goals. Each activity features clear, step-bystep instructions and practice pages to help sharpen students' skills for the school year ahead. Just 15 Minutes A Day:
Two months of learning loss occurs during the summer, with the highest losses being in math and spelling. This activity
book is designed to prevent summer learning loss in just 15 minutes per day through hands-on activities. Why Summer
Bridge: Award-winning Summer Bridge Activities® engage children's creativity and learning potential and keep kids
mentally and physically active to prevent summer learning loss and pave the way for a successful new school year ahead.
Heksenjongen Kelly Barnhill 2019-07-10 Betoverend verhaal over moed, vriendschap en verbeeldingskracht. Voor
liefhebbers van Tonke Dragt, Cornelia Funke en Monica Furlong. Vanaf 10 jaar. De verkeerde jongen zal je leven redden.
En jij het zijne. Finn praat niet meer sinds zijn tweelingbroer in de rivier is verdronken. Niemand weet wat er in hem
omgaat. Tot op een dag een roversbende het huis omsingelt, vastberaden om de magie te stelen die zijn moeder achter
slot en grendel verborgen houdt. Kan een jongen die nergens meer in gelooft de magie uit de verkeerde handen houden?
Kelly Barnhill schreef Het meisje dat de maan dronk, dat werd bekroond met de Newbery Medal, de prijs voor het beste
kinderboek.
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