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Ken jij Pippi Langkous?
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.

Fidget Busters: 50 Ways to Keep Kids Busy While You Get Things Done
Fidget spinners have taken the world by storm. Almost every kid in town has one and is
crazy playing with it and doing fun tricks. This awesome coloring book is the perfect
activity book for your kids as they take their time off from playing the fidget spinner and
do something creative which also interest them. This fidget spinner coloring book
contains 50 different fidget spinner designs for your kids to color and enjoy. Even
adults will have a fun time coloring the attractive images in this book too. Get a copy
now and have a fun, crazy time coloring!

De lange weg naar de vrijheid
Amaze your friends with spectacular fidget spinner hacks! Full-colour ultimate how-to
guide filled with spin-tastic tricks, hacks and modifications to make your fidget spinner
EVEN better. 128 pages of fun to keep every spinner happy! With this awesome book,
learn how to take your fidget spinning to the next level. It includes: * An introduction to
fidget spinning * Super-impressive tricks for everyone from beginners to pros * DIY
spinner building and design * Hacks and modifications to make your spinner even
better * And other tips that will make anyone a master spinner in no time! Everything
you need to know about the newest craze!

Nationalzeitung
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Are you ready to become a world-class spin master? Fun with Fidget Spinners is the
must-have ultimate fidget spinner trick book! Hit the big leagues of fidget spinning with
this new one-of-a-kind guide. You’ll soar to new levels of fidget skill with awesome
spinner stunts and games from YouTube's GeekBite host David King. Impress your
friends with pro moves like the hot potato, the no-looker, the hat trick, the high toss, the
nose spinner, and more! Check out today’s most popular spinners, and learn how to
care for and customize your own collection. Discover why fidgeting is actually good for
you, and the cool science behind it. Embrace the fidget spinning lifestyle as you track
your progress and tricks in a handy workbook.

Vette pech!
The Trademark Register of the United States
De kat met de hoed / druk 1
‘De existentialisten’ van Sarah Bakewell vertelt het bewogen verhaal van een
invloedrijke generatie denkers, waaronder Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre en
Raymond Aron. Zij speelden een cruciale rol in het verzet tijdens WO II en in
emancipatiebewegingen van onder anderen feministen, antikolonialisten en studenten.
Schijnbaar moeiteloos schakelt Sarah Bakewell tussen hun gepassioneerde levens en
geëngageerde ideeën. Bakewell gaat op zoek naar wat de existentialisten ons te bieden
hebben in een tijd waarin vrijheid en mensenrechten weer onder druk staan. Deze
pageturner brengt perfecte mix van biografieën en ideeën. ‘Bakewells boek is een
mengsel van filosofie en biografie van de hoofdrolspelers van het existentialisme, van
anekdoten en inzichten, van persoonlijke herinneringen en cultuurgeschiedenis.’ – Vrij
Nederland

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald
Een nieuw magisch avontuur van de auteur van Hoe tem je een draak (How to train your
dragon) De Tovenaars van Ooit is het eerste deel van de langverwachte nieuwe serie
van Cressida Cowell, auteur van de internationale bestsellerreeks How to Train your
Dragon (Hoe tem je een draak). Xar is de jongste zoon van de koning van de Tovenaars
en de enige van zijn stam zonder magie. Wanneer hij erachter komt dat Wens, de
rebelse dochter van de koningin van de Krijgers, een magisch object verborgen houdt,
heeft Xar er alles voor over om dat in handen te krijgen. Maar de Tovenaars en Krijgers
leven al jarenlang op voet van oorlog met elkaar. En dan loert er ook nog een ander
gevaar: de zwarte magie van de heksen – waarvan werd aangenomen dat die was
verdwenen – is teruggekeerd De Tovenaars van Ooit heeft alle ingrediënten van een
echte Cowell-boek: humor, een fantasierijke wereld en treffende personages. Van
Cowells boekenreeks How To Train your Dragon zijn wereldwijd meer dan 8 miljoen
exemplaren verkocht. How to Train your Dragon is succesvol verfilmd door
DreamWorks en het is een goed bekeken tv-serie op Netflix en CBBC.

Het proces tegen Hitler
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them! This book contains 50 tricks and other fun ideas which will test your fidget
spinning skills to the extreme. This book includes easy-to-follow instructions; tricks are
rated by difficulty, and there is space for the reader to invent 4 tricks of their own.

Official Gazette of the United States Patent and Trademark Office
De meest gestelde vragen aan Supernanny / druk 1
Das Balancieren des Fidget Spinners auf dem Kopf, dem Kinn oder der Nase, das
Wechseln der Hände bzw. Finger, Werfen und Fangen des Spinners, ohne dass der
Spinner aufhört sich zu drehen, sind nur die Basics. Mit diesen 40 Tricks und Hacks
wirst du zum Fidget Spinner Profi. Wie kann dein Spinner noch schneller werden? Was
passiert, wenn du einen Stift durch die Mitte deines Spinners steckst? Wie kannst du
deinen Spinner individualisieren? Finde es heraus!

Een van ons liegt
Damian Brown spends much of his artistic time creating mandalas and understands the
feeling of relaxation they give. He also understands the relaxation that can be gotten
from fidget spinners!! That why he decided to combine the two to make the ultimate
relaxation experience! This fidget spinner coloring book for adults and children alike
was made by a fan of all things coloring and hand spinners for the ultimate stress relief
and relaxation. Coloring books and fidget spinners are the perfect form of meditation.
This coloring book has 25 fidget spinner designs for pure coloring creativity. Enjoy your
time bringing these pages to life with color! * There are two sets of each image to allow
for mishaps or experimenting with color schemes for a total of 50 pages to color. * This
fidget spinner coloring book was designed for beginners and more experienced
coloring book enthusiasts alike. * All images are printed on one side of the paper only
for easy removal for hanging and framing.* Coloring is best done with pencils, gel pens
and markers (with a piece of card stock or a few pieces of paper underneath to prevent
bleed-through). Even though this fidget spinner coloring book was designed for stress
relief for adults, kids will enjoy it too!

De existentialisten
Fidget Spinner
Occupy and focus fidgety hands with easy DIY sensory play Fidget spinners, slime, and
other sensory toys have spiked in popularity for their ability to calm anxieties and
improve concentration. In an age where children have ample amounts of screen time,
gooey, stretchy, and bumpy projects are a fun, educational way to engage their senses.
From fake snow and edible finger paint, to sensory balloons and rainbow foam, these
anti-fidget DIYs will keep kids entertained and learning by working with their hands.
Parenting expert Donna Bozzo also includes suggestions for buying and using readymade fidget busters and toys. Keep kids busy with: Unicorn Kinetic Sand Crunchy
Slime Lava Lamps Stress balls and more!
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Cool Fidget Spinner Colouring
The Guardian Index
Grappenoorlog in fantastische graphic novel voor 10+! Miles moet naar een nieuwe
school in een kleine stad in Midden-Amerika waar koeien de belangrijkste industrietak
vormen. Hij is vastberaden om daar zijn reputatie als echte grappenmaker weer op te
bouwen, maar hij krijgt concurrentie van Niles, ogenschijnlijk een vreselijke nerd en zijn
toegewezen school-buddy, die zichzelf ook al als meester-grappenmaker ziet. Al snel
raken ze in een ‘prank war’, waarbij ze over en weer de idiootste grappen uithalen.
Uiteindelijk besluiten ze echter hun krachten te bundelen om de rector aan te pakken,
die geobsedeerd is door zijn eigen gezag en het op Miles gemunt heeft. Samen bereiden
Miles en Niles hun allergrootste grap ooit voor…

Hoe dan?
This Book is Not Rubbish
Discover how YOU can ditch plastic, reduce rubbish and become an eco-warrior, not an
eco-worrier, with 50 practical tips to really make a difference! Our planet is in peril and it
needs your help! But the good news is that there are loads of easy ways that you can
make a difference. From throwing a planet party and ditching straws, to banning glitter
and becoming an art-activist, helping to save the planet is not as difficult as you think.
Covering issues like plastics, pollution, global warming and endangered animals, this
book is full of top tips for kids and families. Discover how to ditch the plastic, reduce
your rubbish and start making everyday steps that will make all the difference. It's time
to take control of your future and help clear the world of all this rubbish!

Het leven, het heelal en de rest
The Fidget Spinner Coloring Book
Aan het einde van Fantastic Beasts and Where to Find Them wordt met hulp van Newt
Scamander de machtige duistere tovenaar Gellert Grindelwald gevangengenomen in
New York. Grindelwald weet echter te ontkomen en verzamelt volgers om zich heen die
geen enkel vermoeden hebben van wat zijn werkelijke doel is: de heerschappij van
tovenaars over alle modderbloedjes en dreuzels. In een poging de plannen van
Grindelwald te dwarsbomen, roept Albus Perkamentus nogmaals de hulp in van zijn
voormalige leerling Newt Scamander. Zich onbewust van de gevaren zegt deze toe
opnieuw zijn hulp te verlenen. In een steeds sterker verdeelde tovenaarswereld wordt
loyaliteit en liefde op de proef gesteld, zelfs onder trouwe vrienden en familie. Dit
tweede filmscenario van J.K. Rowling, met illustraties van MinaLima, bevat een scala
aan verwijzingen naar de tovenaarswereld zoals we die kennen uit de latere Harry
Potterserie.

De Neehoorn
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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.

Band-it!
Get set to take fidget spinning to a whole new level with the awesome Cool Fidget
Spinner Colouring book! Packed with over 50 epic designs to colour, this brilliant book
is full of crazy, creative fidget spinner fun! The perfect gift for all fidget spinner fans,
each design is printed on a single page with the reverse side blank - so there's no
colour bleed through. Relax, take a break from playing with your fidget spinner, and
lose yourself in Cool Fidget Spinner Colouring! Head to HappyouWorld.com to see the
whole range of HAPPYOU notebooks and colouring books!

Asterix de Galliër
De hilarische opvolger van Wat als? Van de auteur van Wat als? en het brein achter
xkcd.com – al meer dan 90.000 exemplaren verkocht 'Briljant.' Bill Gates Voor elke taak
bestaat er een juiste aanpak, een verkeerde aanpak en een aanpak die zo ontzettend
bizar is dat niemand er ook maar over peinst hem te gebruiken. Hoe dan? is een
humoristische handleiding van bestsellerauteur Randall Munroe voor deze derde
aanpak. Een wegwijzer boordevol uiterst onpraktisch advies voor van alles en nog wat,
van een gat graven tot hoe je een vliegtuig veilig aan de grond zet. Net als in zijn
eerdere boek Wat als? moedigt Randall Munroe ons op briljante wijze aan om de meest
absurde uitersten van het mogelijke op te zoeken. In combinatie met zijn scherpe strips
en amusante illustraties is Hoe dan? een heerlijke, verbazingwekkende en hilarische
manier om de wetenschap en technologie die achter het dagelijkse leven schuilgaan
beter te begrijpen. Een perfect cadeauboek voor iedereen die meer te weten wil komen
over 'Door de absurditeit en de vrolijke tekeningen voelt het boek vederlicht, maar toch
leer je veel. Over raketten, over vlinders, over geschiedenis. En je leert vooral om met
de onverzadigbaar nieuwsgierige blik van Munroe naar de wereld te kijken.' De
Correspondent 'Continu fascinerend en vermakelijk.' The Wall Street Journal

Fidget Spinner
Fun With Fidget Spinners
Drie generaties bewoners van Admiral House op het platteland van Suffolk, Engeland
worden gevolgd.

Year Book, Trotting and Pacing
Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers! Boordevol patronen en instructies
voor supergave rubberband sieraden! Ben jij er klaar voor om de coolste en leukste
sieraden en accessoires zelf te maken? Met de veelkleurige rubberen bandjes van BandPage 5/8
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haarspeld of tas met schattige bloemetjes of hang je armen vol met de mooiste
combinaties van verschillende armbanden. Met de stap-voor-stapinstructies in het boek
heb je alle technieken zo onder de knie en je krijgt uitleg over de verschillende looms
waarmee je je creaties kunt maken. Inclusief patronen en instructies voor supergave
accessoires! In dit boek vind je: - Stap-voor-stapinstructies met handige tips - Uitleg
over het gebruik van de verschillende looms: Band-it loom, Rainbow loom®, Cra-Z-loom
of FunLoom - Supergave accessoires: van oorbellen, armbandjes en ringen, tot
versieringen voor op je tas - Veel (kleur)variaties voor elke stijl Het enige wat je nodig
hebt is een loom, haaknaald, plastic clips, elastiekjes in jouw lievelingskleuren en dit
boek om te zien hoe je de accessoires stap voor stap kunt maken. Waar wacht je nog
op? Band-it! Www.banditsieraden.nl

Fidget Spinner Coloring Book
De stip
The number one book in pediatric OT is back! Focusing on children from infancy to
adolescence, Case-Smith's Occupational Therapy for Children and Adolescents, 8th
Edition provides comprehensive, full-color coverage of pediatric conditions and
treatment techniques in all settings. Its emphasis on application of evidence-based
practice includes: eight new chapters, a focus on clinical reasoning, updated
references, research notes, and explanations of the evidentiary basis for specific
interventions. Coverage of new research and theories, new techniques, and current
trends, with additional case studies, keeps you in-step with the latest advances in the
field. Developmental milestone tables serve as a quick reference throughout the book!
NEW! Eight completely new chapters cover Theory and Practice Models for
Occupational Therapy With Children, Development of Occupations and Skills From
Infancy Through Adolescence, Therapeutic Use of Self, Observational Assessment and
Activity Analysis, Evaluation Interpretation, and Goal Writing, Documenting Outcomes,
Neonatal Intensive Care Unit, and Vision Impairment. NEW! A focus on theory and
principles Practice Models promote clinical reasoning. NEW! Emphasis on application
of theory and frames of reference in practice appear throughout chapters in book. NEW!
Developmental milestone tables serve as quick reference guides. NEW! Online materials
included to help facilitate your understanding of what’s covered in the text. NEW!
Textbook is organized into six sections to fully describe the occupational therapy
process and follow OTPF.

More Hands-On Science
Vier studenten, vier geheimen, één moord De zeventienjarige Simon Kelleher heeft
Bayview Highs beruchte roddel-app ontwikkeld. Hij kondigt groots aan dat hij sappige
nieuwe verhalen over vier populaire medescholieren gaat onthullen. Maar dan sterft hij
onverwacht voor hun neus. Bronwyn, Cooper, Addy en Nate - het brein, de atleet, de
prinses en de crimineel van de school - zijn het onderwerp van Simons roddels en
veranderen in verdachten zodra bekend wordt dat zijn dood geen ongeluk was. Wie is er
te vertrouwen? Wie van hen is schuldig? Ieder van hen heeft iets te verberen. Ieder van
hen zou het gedaan kunnen hebben, om te voorkomen dat de roddels op de app onthuld
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De vreselijke twee
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 walvis wilde meer
De gestolen juwelen
Hugo Veld zit dankzij zijn tijdreizen nog altijd vast op de Aarde in de tijd vóór die
vernietigd werd. De voormalige planeetontwerper Magdiragdag helpt hem vluchten en
vraagt hem om hulp in de strijd tegen de Hokkiërs. De Hokkiërs waren ooit een
vredelievend volk, tot ze een ruimteschip leerden bouwen.Toen ze de rest van het
universum zagen, schrokken ze zó dat ze besloten dat het vernietigd moest worden.
Veld moet dat zien te voorkomen en beleeft onderweg een bizar avontuur. Onderwijl
vernietigt hij bijna eigenhandig het leven, het heelal en de rest Douglas Adams
(1952-2001) bedacht deze klassieke sf-reeks in 1978, als een BBC-radiohoorspel. Al snel
volgden andere media, waaronder een televisiebewerking, een computerspel, drie
toneelbewerkingen, negen graphic novels, een speelfi lm en heel veel merchandise. De
boeken bleven echter het succesvolst. In 2008 kreeg auteur Eoin Colfer toestemming
van Adams weduwe om de reeks af te maken met een zesde deel: En dan nog iets

Fidget Spinners Tricks, Hacks and Mods
De Tovenaars van Ooit
Melvin wil zijn muts terug
Let’s get hands-on with 50 fun science activities! The best-selling team behind HandsOn Science present 50 more fun DIY science activities. In More Hands-On Science
you’ll be blown away by interesting experiments, reactions, inventions and coding. It’s
jam-packed with fast facts and has fascinating quiz questions to test your knowledge!
With step-by-step instructions and illustrations, as well as real-world examples, these
new activities use easy-to-find materials to help you discover the answers to amazing
science questions. More Hands-On Science features topics such as motion, light,
sound, chemical reactions, engineering, tech and patterns. Discover how to make a minigreenhouse, reverse drums, spinning soakers, jelly lenses, rainbow torches, a
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Case-Smith's Occupational Therapy for Children and Adolescents - E-Book
Deel 2 van de populaire serie Het leven van een loser. Door Jeff Kinney, grootste
leesbevorderaar ter wereld. Bram Botermans verstopt zich per ongeluk in de
meisjestoiletten Lachen gegarandeerd! Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit ereaders. Wat je ook doet, vraag Bram niet hoe zijn vakantie was, want als er íets is waar
hij niet over wil praten Na een waardeloze zomervakantie kijkt Bram eigenlijk wel weer
uit naar een nieuw schooljaar. Hij heeft er zin in en wil alle vakantie-ellende zo snel
mogelijk vergeten. Het schooljaar begint goed: op dag één geeft hij de KaasTik door aan
Jeremy. Maar al snel voltrekt zich de ene ramp na de andere. Dieptepunt is de dag
waarop Bram zich per ongeluk verstopt in de meisjestoilettenHoewel hij die vernedering
graag stil wil houden, verspreidt zo'n verhaal zich nogal gemakkelijk op school. Zo fijn
is het nieuwe schooljaar dus ook weer niet! Hoe overleeft Bram dit jaar op school?

De vlinderkamer
Pedagogische tips voor ouders en opvoeders.
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