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Amerikaanse moeder probeert een betekenisvol Amerikaans leven te leiden. Hij is opgevoed door zijn
moeder; zijn vader was de grote afwezige, een figuur in verhalen. Wanneer hij hoort dat zijn vader is
omgekomen bij een verkeersongeluk, besluit Obama op zoek te gaan naar zijn wortels. Via Kansas en Hawaï
reist hij uiteindelijk naar Kenia, waar hij zijn Afrikaanse familie ontmoet. Daar leert hij over de familie
waaruit hij is voortgekomen, en hij neemt zich voor het zelf anders te doen. Dat was het begin van een
fenomenale carrière als advocaat, senator en uiteindelijk: president.
Private Independent Schools 1992
Metals Abstracts 1999-04
Catalog of Copyright Entries. Third Series Library of Congress. Copyright Office 1973
Current Law Index 1988
Assassins creed - renaissance Oliver Bowden 2013-05-03 Ik zal ze allemaal wreken, zij die mijn familienaam
hebben verraden. Ik, Ezio Auditore di Firenze, ik kan een kille moordenaar zijn. Florence, 1476. Lorenzo de
Medici leidt de stad, die wordt beheerst door rivaliteit tussen de bankiersfamilie Vieri en de familie van
marktkooplui Auditore. De zeventienjarige Ezio Auditore stelt alles in het werk om het verzet tegen de Vieri
s van de grond te krijgen. Die halen Ezio s familie voortdurend door het slijk. De grond wordt de Auditores
te heet onder de voeten en Ezio s vader besluit dat zijn zoon tijdelijk moet verdwijnen. Hij stuurt hem op
een belangrijke missie: cruciale documenten bezorgen bij Lorenzo de Medici. Op zijn weg ontmoet Ezio
invloedrijke wijzen als Leonardo da Vinci en Niccolò Machiavelli. Hij weet dat hun kennis voor hem van het
grootste belang is om te overleven. In zijn strijd om corruptie te lijf te gaan en de reputatie van zijn familie
in ere te herstellen, groeit hij uit tot een bekwaam moordenaar. Voor zijn tegenstanders is hij een
nachtmerrie, maar voor zijn bondgenoten onwikkelt Ezio zich tot een kracht van hoop en verandering. De
waarheid zal geschreven worden in bloed.
ERIC Educational Documents Index, 1966-1969: Major descriptors CCM Information Corporation
1970
The Economist 1961-04
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New Society 1970
Guide to the Comprehensive Assessment Report 1996
We hebben nieuwe namen nodig NoViolet Bulawayo 2013-06-11 Paradise is geen plek voor kinderen. In
deze sloppenwijk in Zimbabwe is armoede aan de orde van de dag. Toch weten de negenjarige Darling en
haar vrienden _ Stina, Chipo, Godknows, Sbho, Bastard _ zich goed te vermaken met het stelen van
vruchten uit de rijke buurt en het spelen van spelletjes als `Vind Bin Laden en `Vang Saddam Hussein. De
jonge kinderen worden echter ook blootgesteld aan de grote verdeeldheid om hen heen en de raciale
spanningen die niet zelden leiden tot geweld. Darlings grootste wens is om weg te vluchten naar Amerika,
maar wanneer ze eindelijk aankomt in een voorstad van Detroit, Michigan, blijkt ze totaal niet voorbereid
op deze nieuwe, vreemde wereld. Ze ontdekt dat ze niet meer naar huis kan maar dat ze door taal, door te
benoemen wat echt belangrijk is, haar geschiedenis levend kan houden. NoViolet Bulawayo, geboren en
getogen in Zimbabwe, ontving voor haar korte verhaal `Hitting Budapest in 2011 The Caine Prize, een van

Lovejoy's College Guide 1993
Who's who in American Education 1990
Nee, je bent geen gadget Jaron Lanier 2011-07-14 provocatief en controversieel: een Amerikaanse
bestseller Jaron Lanier, computergoeroe sinds het begin van de jaren tachtig, was een van de eersten die
voorspelde hoe groot de invloed van internet zou worden op onze cultuur. Nu, meer dan dertig jaar later,
kijkt hij met zorg terug. Want sommige keuzes die we nu voor vanzelfsprekend aannemen – dat de
gebruiker van internet anoniem is bijvoorbeeld – zijn door programmeurs gemaakt toen de gevolgen niet
waren te overzien. En nu zitten we ermee: met onoverzichtelijke discussies vol gescheld, intimidatie op
sociale netwerken, diefstal van bestanden, en steeds meer websites die inbreuk maken op privacy. De mens
moet weer belangrijker worden dan de techniek: Nee, je bent geen gadget is een bezield pleidooi voor het
individu van een auteur die als geen ander begrijpt wat technologie voor ons kan betekenen. Over Jaron
Lanier: ‘Lanier vindt het belangrijk dat wij achteloze skypers en msn-ners beseffen dat internet een
publieke ruimte is. Een plek dus die we niet alleen als consument, maar ook als bewuste burger dienen te
betreden.Dat een ervaringsdeskundige als Lanier snakt naar slimme sturing en beperking, zou ons daarbij
te denken moeten geven.’ NRC HANDELSBLAD ‘Een provocatief en bij voorbaat controversieel boek:
helder, krachtig en overtuigend. Iedereen die geïnteresseerd is in internet, en de manier waarop het ons
alledaagse leven beïnvloedt, moet dit boek lezen.’ MICHIKO KAKUTANI, THE NEW YORK TIMES ‘Een
noodzakelijk tegenwicht voor de holle retoriek waarmee discussies over technologie meestal gepaard gaan.’
JOHN FREEMAN Jaron Lanier is kunstenaar, muzikant en internetvisionair – en op al deze terreinen
behoorlijk succesvol. Hij werkte samen met onder anderen Philip Glass, Vernon Reid, George Clinton,
Ornette Coleman, Terry Riley. Hij was adviseur voor diverse universiteiten op het gebied van moderne
media. Ook is hij de bedenker van de term virtual reality. Hij schrijft voor onder andere Wired, Edge, en
natuurlijk voor talloze online-media.
Congressional Record United States. Congress 1922
Current Index to Journals in Education 1987
Teaching in America Charles B. Hutchison 2005-08-26 Scenario One Imagine a teacher walking into a
classroom. The students stood up to greet the teacher on his or her entrance through the door, and
remained standing until they were beckoned to sit down. The students then sat down, with their eyes fixed
on the teacher, waiting for instructions on what to do next. The teacher was in absolute control, knew
exactly what was going on, and what to expect from the students. On their part, the students knew exactly
what to expect from the teacher; standing up to greet the teacher on his or her entrance into the classroom
was normal. In fact, it was cultural. They had therefore not done anything extraordinary. The teacher
proceeded to have a verygood class period. Nothing different was expected; this was a normal day.
Scenario Two Imagine the same teacher, with the same expectations as in Scenario One, walking into a
different classroom. The students did not stand up to greet him or her; they did not know about such a
tradition, nor was it a part of their culture. In fact, some were standing and chatting with friends as he or
she entered the classroom.
Dromen van mijn vader Barack Obama 2017-08-26 In ‘Dromen van mijn vader’ vertelt Barack Obama
helder, meeslepend en zonder vals sentiment hoe hij als zoon van een zwarte Afrikaanse vader en een witte
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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
Resources in Education 1998-05
ASM Specialty Handbook Joseph R. Davis 1997-01-01 Materials covered include carbon, alloy and
stainless steels; alloy cast irons; high-alloy cast steels; superalloys; titanium and titanium alloys; refractory
metals and alloys; nickel-chromium and nickel-thoria alloys; structural intermetallics; structural ceramics,
cermets, and cemented carbides; and carbon-composites.
Illinois Education 1963
Silas Marner, de wever van Raveloe George Eliot (pseud. van Mary Ann Evans) 1861
Research in Education 1974
Resources in Vocational Education 1978
L. Gulliver's reizen Jonathan Swift 1792
Books and Pamphlets, Including Serials and Contributions to Periodicals Library of Congress. Copyright
Office 1970-07
Catalog of Copyright Entries, Third Series Library of Congress. Copyright Office 1970 The record of
each copyright registration listed in the Catalog includes a description of the work copyrighted and data
relating to the copyright claim (the name of the copyright claimant as given in the application for
registration, the copyright date, the copyright registration number, etc.).
Techniques of Guidance Arthur Edwin Traxler 1966
ERIC Educational Documents Index Educational Resources Information Center (U.S.) 1966 "A subjectauthor-institution index which provides titles and accession numbers to the document and report literature
that was announced in the monthly issues of Resources in education" (earlier called Research in education).

de grote Afrikaanse literaire prijzen. Ze behaalde recent haar master of fine arts aan de Cornell-universiteit
in de vs, waar ze nu ook Engelse les geeft. We hebben nieuwe namen nodig is haar debuutroman.
Peterson's Private Secondary Schools 2007 Thomson Peterson's 2006-04 Lists and describes schools in
the United States and Canada
Title Index, ERIC ED Accessions File ERIC Processing and Reference Facility 1966
Een beer genaamd Paddington Michael Bond 2014-10-15 'Een béér? Op station Paddington?' Mevrouw
Brown keek haar man verbaasd aan. 'Doe niet zo raar, Henry. Dat bestaat toch niet!' Op station Paddington
vinden meneer en mevrouw Brown een beer, die uit de donkere binnenlanden van Peru naar Engeland is
gereisd. Hij draagt een kaartje om zijn nek met de tekst: 'Zorg a.u.b. goed voor deze beer, bedankt'. De
familie Brown besluit de beer naar het station te vernoemen en neemt hem mee naar huis. Het is het begin
van een groot avontuur! Paddington verovert al meer dan vijftig jaar de harten van kinderen over de hele
wereld. Met originele illustraties van Peggy Fortnum
Resources in Education 1996
De onzichtbare man H.G. Wells 2015-05-30 De vader van de moderne science fiction is zonder twijfel de
Engelse schrijver H.G. Wells (1866-1946). De invloed van deze productieve auteur is aanzienlijk geweest en
zijn boeken laten zich nog altijd uitstekend lezen. In het Engelse dorpje Iping in West Sussex zorgt de
komst van een vreemdeling voor grote opschudding. Hij is vanwege zijn kleding onherkenbaar en wil vooral
met rust worden gelaten door de bewoners. Wanneer er echter vreemde overvallen plaatsvinden in het
dorp en getuigen steeds beweren dat ze niemand hebben gezien, begint de positie van de vreemdeling te
wankelen. Welk geheim draagt hij met zich mee?
Mechanical Testing and Evaluation ASM International. Handbook Committee 2000 This book is ASM's
standard reference on the mechanical characteristics and testing of metals, plastics, ceramics, and
composites. Understand the basics of mechanical behavior with in-depth coverage on testing methods for
those materials. Comparative mechanical properties and the mechanical characteristics of metals, plastics,
and ceramics are included throughout for general reference. Updated references to ISO, ASTM, DIN, EN,
JIS and other standards are also included.
ERIC Educational Documents Index, 1966-69: Major descriptors 1970
ASM Handbook 1990 These volumes cover the properties, processing, and applications of metals and
nonmetallic engineering materials. They are designed to provide the authoritative information and data
necessary for the appropriate selection of materials to meet critical design and performance criteria.
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
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