Rainbow Fish Story Retelling Grade 1 Activities
Yeah, reviewing a books Rainbow Fish Story Retelling Grade 1 Activities could grow your near links listings. This is just one of the solutions for you to be
successful. As understood, expertise does not suggest that you have fantastic points.
Comprehending as with ease as understanding even more than other will provide each success. neighboring to, the notice as well as acuteness of this Rainbow Fish Story
Retelling Grade 1 Activities can be taken as with ease as picked to act.

we niet kunnen leven." Primo Levi
Een vis is een vis Leo Lionni 2007 Een kikkervisje en een karper zijn dikke
vrienden. Het kikkervisje wordt een kikker en gaat aan land. Dat wil de karper
ook, maar of dat zo'n goed idee is? Prentenboek met grote, kleurrijke
illustraties. Vanaf ca. 4 jaar.
Elmer en de regenboog David McKee 2013-01-22 Elmer is verdrietig als hij ontdekt
dat de regenboog zijn kleuren heeft verloren. Hij wil graag helpen, maar wat zal
er met hem gebeuren als hij de regenboog zijn eigen kleuren geeft? Zal Elmer ze
voor altijd verliezen?
Elmer en de rare snuiter David McKee 2013-01-22 Is stuiteren en springen
hetzelfde? Kangoeroe denkt van niet. Gelukkig is daar Elmer om hem te helpen en zo
leert Kangoeroe dat stuiteren net zo knap is als springen. Een nieuw, grappig
avontuur van Elmer, de beroemde kleurtjesolifant.
Een vriend voor Haas Huppel Marcus Pfister 1998 Haas Huppel gaat op zoek naar de
lente, maar vindt al doende een vriend. Hardkartonnen prentenboekje met sfeervolle
kleurenplaten in nat-op-nat-techniek. Vanaf ca. 3 jaar.
De mooiste vis van de zee sluit vrede Marcus Pfister 2001 Als een walvis het
vredige leven van de vissen in de zee door zijn aanwezigheid verstoort, legt
Regenboog de ruzie bij. Vanaf ca. 3 jaar.
De kakelbonte kameleon / druk 7 Eric Carle 2004 Een kameleon wil steeds op een
ander dier lijken, totdat hij ontdekt dat het toch het plezierigste is om een
gewone kameleon te zijn. Hardkartonnen prentenboek in kleur; uitsparingen in de
marge geven de behandelde kleuren en/of dieren aan. Vanaf ca. 3 jaar.
Nandi's verrassing / druk 3 Eileen Browne 1998 Een Keniaans meisje gaat naar haar
vriendin met als geschenk zeven vruchten; die worden ongemerkt gestolen door zeven
dieren. Prentenboek met tekeningen in warme kleuren en weinig tekst. Vanaf ca. 5
jaar.
Vader Zeepaard / druk 3 Eric Carle 2005 Vader Zeepaard legt zelf geen eitjes, maar
zorgt er wel goed voor. Prentenboek met kleurige collageachtige tekeningen en
tekst op rijm. Vanaf ca. 4 jaar.
Slaap maar fijn, bouwterrein Sherri Duskey Rinker 2016-05-03 Voor wie het liefst
droomt over ronkende graafmachines, cementmixers en hijskranen! Als de zon
ondergaat achter de grote bouwplaats, maken alle hardwerkende machines zich klaar
om welterusten te zeggen. Eén voor één gaan Kraanwagen, Cementmixer, Bulldozer en
Graafmachine lekker slapen, zodat ze 's morgens weer klaar zijn voor een nieuwe
dag vol zware en stoere bouwwerkzaamheden.
Knuffel Shirley Hughes 1995 Wanneer een kleine jongen zijn speelgoedhond Knuffel
verliest, heeft zijn zusje een heel goed idee om hem terug te krijgen. Prentenboek
met fantasievolle kleurenillustraties voor kleuters vanaf ca. 4 jaar.
Het oog van smaragd Stilton 2010 Geronimo gaat samen met zijn zus Thea en zijn

Raad eens hoeveel ik van je hou puzzelboek / druk 1 Sam MacBratney 2004
Haas Huppel Marcus Pfister 2008
De vlinderleeuw Michael Morpurgo 1996 Een Zuidafrikaanse jongen sluit vriendschap
met een witte leewenwelp. Vanaf ca. 10 jaar.
De mooiste vis van de zee helpt een ander Marcus Pfister 1995 Als een kleine
verdwaalde vis zonder schitterschubben door een haai achterna wordt gezeten,
herinnert vis Regenboog zich weer hoe het is om eenzaam te zijn. Vierkant
prentenboek met kleurrijke waterverfillustraties en glinsterende accenten. Vanaf
ca. 4 jaar.
De drakenoppasser Josh Lacey 2016-03-15 Supergrappig drakenboek voor 7+ Lieve oom
Morton, pak nu onmiddellijk een vliegtuig en kom terug! Uw draak heeft Jemima
opgegeten. Emily houdt (eh... hield) zielsveel van dat konijn! Maar ik moet nu
ophouden, ik ruik een brandlucht... Eddie Het klonk zo simpel: Eddie zou een
weekje op het ietwat ongewone huisdier van zijn oom Morton passen, terwijl die op
vakantie is. Maar al gauw is de koelkast leeg, staan de gordijnen in de fik en
rent de postbode hun huis voorbij… Wanneer Eddie langzaamaan wat meer
drakenoppaservaring heeft opgedaan, blijkt draak Ziggy opeens verdwenen. Eddie
vindt hem terug in een kast. Heeft hij soms iets te verbergen? Wat is toch het
geheim dat oom Mortons draak met zich meedraagt? uiten!
Wij gaan op berenjacht / druk 1 Helen Oxenbury 1989 Vier kinderen gaan met hun
vader op berejacht. Ze trotseren moedig de natuur, maar dan staan ze opeens
tegenover een echte beer! Prentenboek met paginagrote aquarellen, afwisselend in
zacht gekleurde en in grijze tinten. Voorlezen vanaf ca. 3 jaar.
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
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Gelukkig krijgt hij hulp van andere vissen. Prentenboek met sfeervolle,
paginagrote aquarellen met glinsterende elementen. Vanaf ca. 4 jaar.
Elmer in de sneeuw David McKee 1995 Wanneer Elmer een groepje olifanten meeneemt
voor een fikse wandeling om weer warm te worden, komen ze bij een sneeuwlandschap
waar ze enorm veel pret hebben. Prentenboek met grote platen in kleur. Vanaf ca. 4
jaar.
Slokkebrok de reuzenslang / druk 4 Eric Carle 2007-03 Een reuzenslang eet alle
dieren op die hij tegenkomt, tot hij uiteindelijk zijn eigen staart oppeuzelt.
Prentenboek met kleurrijke illustraties in collagetechniek. Vanaf ca. 3 jaar.
Laat die duif niet achter het stuur! Mo Willems 2008 Duif droomt ervan de bus te
besturen. Als de chauffeur even weg is, denkt hij zijn kans te kunnen grijpen.
Prentenboek met krachtige, eenvoudige illustraties in krijt en pastelkleuren.
Vanaf ca. 4 jaar.
Jewish Literature for Children Cheryl Silberberg Grossman 1985
De stip Peter H. Reynolds 2015-02-23 Floor denkt dat ze niet kan tekenen, maar als
de juf haar leert beginnen met een stip, merkt ze dat ze veel meer kan dan ze
dacht. Prentenboek met in zachte tinten ingekleurde pentekeningen. Vanaf ca. 5
jaar.
Blauwtje en geeltje / druk 13 Leo Lionni 2014-11-25 Een uit blauw papier
gescheurde kleurenvlek heeft veel vriendjes, maar zijn allerbeste vriend is
Geeltje en samen zijn zij groen. Prentenboek met zeer basale illustraties van
stukjes gekleurd papier, die het mengen van kleuren aanschouwelijk maakt. Vanaf
ca. 4 jaar.
Het vervelende lieveheersbeestje / druk 12 Eric Carle 2015-06-25
Dagboek van een wombat Jackie French 2010 Een wombat (ik-figuur) doet niet veel
meer dan slapen, eten en krabben. Maar af en toe wil hij ook wel eens iets anders.
Een bijzondere maaltijd bijvoorbeeld. Of mensen als huisdier. Oblong prentenboek
met kleurenillustraties. Vanaf ca. 4 jaar.
Eend op de fiets David Shannon 2003 Als Eend de dieren van de boerderij heeft
laten zien dat hij kan fietsen, willen zij het ook wel eens proberen. Prentenboek
met grote schilderingen in kleur. Vanaf ca. 3 jaar.
Het boek zonder tekeningen / druk 1 B.J. Novak 2015-03-17 In dit boek staan geen
plaatjes. Maar is het saai? Zeker niet! Voorlezen vanaf ca. 4 jaar.
Papa, pak je de maan voor mij? Eric Carle 1987 Marijke's vader haalt met een hele
lange ladder de maan uit de hemel, maar eenmaal beneden wordt deze steeds groter.
Prentenboek met kleurrijke illustraties, die uitklapbaar zijn. Vanaf ca. 4 jaar.
Characters, Setting, and Plot. Oh My! Janai West 2008
Swimmy Leo Lionni 1975 Door een lumineus idee van Swimmy, een klein zwart visje,
gaan hij en al zijn rode broertjes en zusjes als één grote vis zwemmen, zodat
vijanden hen niet meer durven aanvallen. Prentenboek met grote, kleurrijke platen.
Vanaf ca. 5 jaar.
American Book Publishing Record 2003

neef Klem op zoek naar een schat. Het eiland waar de schat ligt, is nog niet zo
gemakkelijk te vinden. Voorlezen vanaf ca. 7 jaar, zelf lezen vanaf ca. 9 jaar.
Mannetje Tak Julia Donaldson 2018 Mannetje Tak wordt opgepakt door een spelende
hond. Hij ontsnapt en wil terug naar Vrouwtje Tak en zijn gezin. Maar dat valt
niet mee. Inmiddels is het bijna Kerstmis! Kan de Kerstman misschien helpen?
Prentenboek met vrolijk gekleurde illustraties en tekst op rijm. Vanaf ca. 4 jaar.
De prinses in de papieren zak 1995 Sprookjesachtig verhaal over een prinses die
een draak op een slimme manier voor de gek houdt en zo haar vriendje kan
bevrijden. Vanaf ca. 4 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar, bruikbaar in
alfabetiseringsprojecten.
Stick Dog Tom Watson 2020-07-21 Maak kennis met Stick Dog: een nieuwe
kinderboekenheld met vier poten, een natte neus en vooral een onstilbare honger.
Samen met zijn vier chaotische hondenvrienden gaat Stick Dog op jacht naar de
perfecte hamburger, want ze hebben bijzonder veel trek… Als die zoektocht toch
ietsje ingewikkelder blijkt dan verwacht, is het tijd voor een nieuw plan. Stick
Dog en zijn vrienden storten zich van het ene avontuur in het andere: van het
stelen van een auto tot met z’n vijven van een berg afspringen. Wat er ook
gebeurt, deze honden zijn vastbesloten om vanavond hamburgers te eten!
De puike postbode of Janet Ahlberg 1997-10-01 Een postbode brengt per fiets
allerlei post rond bij verschillende bekende sprookjesfiguren. Prentenboek met
"echte" brieven en illustraties in zachte kleuren en tekst op rijm. Vanaf ca. 8
jaar.
De reuzenkrokodil Roald Dahl 2016-02-19 'De Reuzenkrokodil' is een fantastisch
kinderboek volledig in kleur van bestsellerauteur Roald Dahl, met prachtige
tekeningen in kleur van bekroond illustrator Quentin Blake. Dit e-book kun je op
je smartphone, tablet én op je e-reader lezen. Op je smartphone of tablet zie je
bovendien alle illustraties in kleur. Dit e-book is geschikt voor zowel iOS- als
Android-besturingssystemen. In de grootste, bruinste, modderigste rivier van
Afrika lagen twee krokodillen met hun koppen net boven het water. Een van de
krokodillen was reusachtig. De andere was niet zo groot. ‘Weet je waar ik vandaag
zin in heb voor mijn middageten?’ vroeg de Reuzenkrokodil. ‘Nee,’ zei de
Nietzogrote. ‘Waarin dan?’ De Reuzenkrokodil grijnsde met wel honderd scherpe
witte tanden. ‘Voor het middageten,’ zei hij, ‘zou ik vandaag een lekker mals
jongetje lusten.’ Terwijl de Reuzenkrokodil allerlei stiekeme plannetjes bedenkt
om zich te vermommen, schakelt de Nietzogrote gauw de hulp van de andere dieren
in. Ze willen de Reuzenkrokodil tegenhouden op zijn jacht naar malse kindertjes...
'De Reuzenkrokodil' is volledig in kleur geïllustreerd door Quentin Blake. ‘Roald
Dahl is de beste kinderboekenschrijver ter wereld.’ – VPRO-gids
Children's Books in Print R R Bowker Publishing 1999-12
De kat met de hoed / druk 1 Dr. Seuss 2007-03
De mooiste vis van de zee komt veilig thuis Marcus Pfister 2006 Door een sterke
stroming tijdens een storm wordt Regenboog zo ver meegesleurd dat hij verdwaalt.
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