7 Habits For Happy Kids Lesson Plans
If you ally need such a referred 7 Habits For Happy Kids Lesson Plans books that will have enough money you worth, acquire the utterly best seller from us currently from several preferred authors. If you want to humorous books, lots of novels, tale, jokes, and more fictions collections are as a consequence
launched, from best seller to one of the most current released.
You may not be perplexed to enjoy all ebook collections 7 Habits For Happy Kids Lesson Plans that we will categorically offer. It is not as regards the costs. Its roughly what you obsession currently. This 7 Habits For Happy Kids Lesson Plans, as one of the most operating sellers here will enormously be among the
best options to review.

Mannen komen van Mars, vrouwen komen van Venus John Gray 2019-11-15 Meer dan 450.000 exemplaren verkocht van Mannen komen van Mars,
vrouwen komen van Venus. Mannen zijn anders, vrouwen ook. De titel is inmiddels een gevleugelde uitspraak in het Nederlands en sinds het verschijnen
van dit boek zijn er wereldwijd miljoenen exemplaren van verkocht. Het geheim? Mannen en vrouwen denken, voelen, communiceren en liefhebben anders.
Ze lijken wel van verschillende planeten te komen! John Gray legt het feilloos uit met deze metafoor. Als je begríjpt dat je soms niets van elkaar begrijpt, zijn
veel problemen direct opgelost. Dr. John Gray is ruim 35 jaar werkzaam in zijn vakgebied en erkend expert als het gaat om communicatie, relaties en
persoonlijke ontwikkeling. Auteur van meer dan 20 boeken en veelgevraagd spreker. Hij inspireert zijn publiek met de eenvoudige communicatietechnieken
die hij geeft. Het is zijn doel dat mannen en vrouwen elkaar beter begrijpen, respecteren en waarderen. 'In Mannen komen van Mars, vrouwen komen van
Venus kom ik heel wat "o ja,-belevenissen" tegen. Ik herken voortdurend situaties, zowel uit mijn persoonlijke relatie als uit mijn werk als seksuologe.' Goedele Liekens Reacties van lezers: 'Herken veel punten en leest lekker weg.' '…had dit boek eigenlijk aan het begin van onze relatie moeten lezen — dat
had een hoop ergernis en wrok gescheeld.'
De kracht van echte mannen David Deida 2015-12-22 In 'De kracht van echte mannen' wijst David Deida de moderne man de weg naar een daadkrachtig
leven vol integriteit, authenticiteit en vrijheid. Het boek laat zien hoe een man een bevredigend leven kan leiden, door ruimte te geven aan de kern van zijn
wezen: zijn mannelijkheid. Deida stelt dat de trend naar seksuele gelijkheid een belangrijke oorzaak is van het ontbreken van geluk in relaties. Het heeft
namelijk niet alleen geleid tot economische en sociale gelijkheid, maar ook tot seksuele neutraliteit. Nu we de gelijkheid tussen de seksen hebben
geaccepteerd, zegt Deida, is het tijd om de eigen mannelijke of vrouwelijke essentie weer in ere te herstellen. En daarmee het vuur van de seksuele
hartstocht opnieuw aan te wakkeren!
Timemanagement volgens Covey Stephen R. Covey 2011-10-22 Heb je wel eens het gevoel dat je je een slag in de rondte werkt en toch constant in tijdnood
verkeert? Dat vrienden en familie meer aandacht vragen, terwijl je nauwelijks tijd hebt voor jezelf Stephen Covey beantwoordt in dit boek de vraag hoe het
komt dat we de prioriteiten in ons leven toch maar zo zelden op de eerste plaats laten komen. Jarenlang zijn ons methodes en technieken aangereikt om
efficiënt met onze tijd om te gaan. Als we maar hard genoeg werken en leren kunnen we alles beter en sneller doen. Maar vaak is dat niet genoeg, en dan
nemen de schuldgevoelens alleen maar toe Timemanagement volgens Covey biedt een heldere methode gebaseerd op principes, niet op tips en trucs.
Daarmee kun je de focus houden op wat echt belangrijk is, een goede werk-privébalans hanteren en afgewogen keuzes maken. Wie met Covey het probleem
bij de wortel aanpakt, hoeft zich nooit meer af te vragen of hij met de verkeerde zaken bezig is. Dan is timemanagement niet meer een kwestie van tijd maar
van prioriteit.
Victor Jan Valentijn Vis Mem Fox 1992 Victor houdt heel veel van juf Fina uit het bejaardentehuis en als zij haar geheugen kwijt is, gaat hij dat voor haar
zoeken. Prentenboek met sfeervolle illustraties in bonte kleuren. Vanaf ca. 4 jaar.
The 7 Habits of Highly Effective Teens Personal Workbook Sean Covey 2004-03-02 A companion volume to The 7 Habits of Highly Effective Teens
offers teens practical ways to cope with such important issues as peers, parents, relationships, school choices, and the future, while helping them make
important choices and improve self-image through a series of hands-on exercises. Original. 75,000 first printing.
De Kleine Prins / druk 28 Antoine de Saint-Exupéry 2010-04 Weemoedig-poëtisch sprookje waarin een prinsje van een andere planeet aan een piloot vertelt
over zijn ervaringen.
Cultural Failures That Are Destroying the American Dream! - The Destructive Influence of Male Dominance & Religious Dogma! Boye Lafayette De Mente
1976-01-01 Author Boy Lafayette De Mente blames male dominance, invalid and inhuman religious dogma, a new morality based on money and a political
system that is dysfunctional for all of problems besetting the United States.De Mente says that the primary cause of the failures of human cultures since day
one has been males who put power over females, tribalism, territorialism and race above the rights of people in general."As the eons passed there was a
growing awareness among male leaders of the need for rules to control the animalistic attitudes and behavior of men but all of the institutions they createdincluding religions-continued to reflect the primitive nature of human males-and this nature is responsible for the mess the world is in today," he added.This
book details the negative consequences of male dominance in every area of human endeavor, beginning with religions and including business, politics,
education, entertainment and the news media, and suggests remedies for the cultural morass that threatens the American dream and imperils the rest of the
world.Among the topics dealt with in the book: the harmful influence of advertising, sleaze entertainment, prostitution, the rise of pornography as a major
industry, child abuse, sexual abuse, violence, the excess consumption syndrome, the ongoing anti-female dogma of religions, the growth of newspeak to
control people, and the good and the bad of the Internet.One of the more unusual recommendations in the book is that parents around the world should
emulate the samurai, the hereditary warrior class that ruled Japan from 1192 until the late 1860s, in educating their children. "The 26 attributes samurai
parents taught their children reflect wisdom that is still rare in today's world" De Mente said. The 26 attributes are included in the text of the book.
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.
Drive Daniel Pink 2010-10-11 Vergeet alles wat je weet over hoe je mensen moet motiveren, het zit anders in elkaar dan je dacht. Het geheim van goed
presteren, plezier en zin in je leven en werk is de intrinsieke motivatie. Dat is je diepe wens om je eigen leven te bepalen, nieuwe dingen te leren en te
creeren en bij te dragen aan zinvolle zaken. Daniel Pink toont aan dat de geaccepteerde wijsheid over mensen motiveren niet strookt met hoe wij thuis en op
het werk elke dag te werk gaan. De oude manier van belonen en straffen werkt voor de meeste taken niet meer. Kijk maar naar de bonuscultuur bij
bedrijven: een slecht middel voor een goed doel. Het gevolg van verkeerde beloning is dat we slechte kwaliteit leveren en uiteindelijk minder betrokken
raken bij wat we doen. 'Een van de goeroes van morgen' Management Team Over Een compleet nieuw brein: Dit boek is een wonder. Volstrekt origineel en
diepgravend Tom Peters, auteur van Excellente ondernemingen Dit is een van die zeldzame boeken die een omslagpunt markeren, een boek dat je wilt lezen
voordat iemand anders het leest Seth Godin, auteur van Purple Cow Daniel Pink schrijft over technologie en het zakenleven in onder meer The New York
Times, Fast Company en Wired. Hij schreef ook de succesvolle boeken Een compleet nieuw brein en De avonturen van Johnny Bunko: de eerste carrieregids
in stripvorm. Daniel Pink is een prachtige combinatie van Seth Godin en Malcolm Gladwell
Het eenzame vuurvliegje + lampjes die echt gaan branden / druk 1 Eric Carle 2007-06 Een eenzaam vuurvliegje ondervindt veel vijandigheid op zijn
zoektocht naar zijn soortgenootjes. Hardkartonnen prentenboek met grote felgekleurde illustraties in collagetechniek. Vanaf ca. 3 jaar.
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.
Pedagogy in a New Tonality Peter Gouzouasis 2012-01-01 This is a book for teachers, by teachers, from elementary school to university level classrooms. It
is about the use of creative instructional strategies in K-12 classroom settings, and the transformations the teachers made in their journeys from being
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traditional practitioners to “becoming pedagogical” in their approaches to teaching and learning across the curriculum. Over twenty teachers conducted
research in their classrooms on the implementation of creative strategies, tactics, graphics organizers, and visual journals in teaching and learning. They
have written their inquiries in a narrative style, informed by various forms of arts based educational research. Their research is approachable and usable by
other teachers who are interested in becoming reflective-reflexive practitioners. Many of the strategies, tactics, and graphics organizers are described by
Barrie Bennett in his widely used textbook, Beyond Monet: The Artful Science of Instructional Intelligence. However, through their journeys of becoming
teacher-learner-researchers, many discovered numerous, creative variations of Bennett’s work as it was implemented in their classrooms. While there are
many professional books that provide ideas on collaborative learning and creative teaching approaches, there is very little published research on the
efficacy of these concepts in the K-12 classroom. These inquiries provide practical insights into how inspired teachers can conduct research on improving
their own practice as well as on greatly improving their students’ learning. Thus, this book has widespread interest for teachers and administrators who
seek to implement systemic changes in the ways that teachers teach, and children learn, in the 21st century.
De edele kunst van not giving a f*ck Mark Manson 2017-04-11 Van populair weblog naar New York Times-bestseller is dit hét boek voor zelfhulphaters! Stop
met altijd maar positief zijn, en leer in plaats daarvan om te gaan met je tekortkomingen en de tegenslagen in het leven. Zodra je niet meer wegrent voor je
angsten, fouten en onzekerheden maar de pijnlijke waarheid onder ogen durft te zien, vind je de moed en het zelfvertrouwen waar je in deze tijd zo'n
behoefte aan hebt. Mark Manson geeft je de tools om te kiezen waar jij om geeft, en dus ook waar je niet om geeft. Dat idee omarmen werkt bevrijdend.
Humoristisch en vol goede grappen, maar bovenal ondersteund door wetenschappelijk onderzoek.
Een werkweek van 4 uur Timothy Ferriss 2017-01-25 Vergeet het oude concept van hard werken tot aan je pensioen en stel je spannende levensplannen niet
uit Vraag Timothy Ferriss wat hij aan het doen is, en de kans is groot dat je als antwoord krijgt: ‘skiën in de Andes’, ‘duiken in Panama’ of ‘tangodansen in
Buenos Aires’. Ferriss heeft namelijk het achterhaalde idee van ‘eerst werken, dan leven’ ingeruild voor een rijk leven in het hier en nu. Niet geld stelt je
daartoe in staat, maar de nieuwe economische factoren tijd en mobiliteit. Wacht niet langer, zeker niet in tijden van economische onzekerheid. En vergeet
het achterhaalde idee van werken tot je pensioen. Of je nu die grote wereldreis wilt maken, een maandelijks salaris van vijf cijfers wilt met zo weinig
mogelijk inspanning, of gewoon minder wilt werken en meer wilt genieten – Een werkweek van vier uur geeft het antwoord. Dit revolutionaire boek wijst je
de weg naar een nieuw leven van weinig werkuren, veel vrije tijd en geld in overvloed, of je nu een overwerkte loonslaaf bent of een ondernemer die klem zit
in het succes van zijn bedrijf. De pers overEen werkweek van 4 uur ‘Geweldig! Dit boek zal je leven veranderen.’ The New York Times ‘Zijn adviezen snijden
en hout en zijn soms verfrissend anders en eigenwijs.’ Aktueel ‘Het kan: veel verdienen, weinig werken.’ Intermediair
The 7 Habits of Highly Effective Families Stephen R. Covey 2014-08-05 The 7 Habits of Highly Effective Families is Stephen R. Covey's newly revised
and updated paperback edition of the New York Times bestseller that offers precious lessons in creating and sustaining a strong family culture in a
turbulent world. In his first major work since The 7 Habits of Highly Effective People, Covey presents a practical and philosophical guide to solving the
problems--large and small, mundane and extraordinary--that confront all families and strong communities. By offering revealing anecdotes about ordinary
people as well as helpful suggestions about changing everyday behavior, The 7 Habits of Highly Effective Families shows how and why to have family
meetings, the importance of keeping promises, how to balance individual and family needs, and how to move from dependence to interdependence. The 7
Habits of Highly Effective Families is an invaluable guidebook to the welfare of families everywhere.
Nutrition Education Materials Holly Berry Irving 1987
Eat that frog Brian Tracy 2017-01-01 Als je elke ochtend begint met het eten van een levende kikker, zal de rest van de dag 'een makkie' zijn (aldus Mark
Twain). 'Eat that frog' laat zien hoe je die spreekwoordelijke kikker op kunt eten, oftewel hoe je moet beginnen met de taken waar je het minst zin in hebt.
De taken die je voor je uitschuift blijken namelijk bijna zonder uitzondering de taken te zijn die de grootste, meest positieve impact op je leven zullen
hebben. In deze klassieker over productiviteit legt Brian Tracy uit dat succesvolle mensen niet alles proberen te doen, maar focussen op de belangrijkste
taken en zorgen dat die goed gedaan worden. Hij vertelt je hoe je voorkomt dat technologie je tijd domineert en geeft eenentwintig praktische en haalbare
stappen die je helpen om te stoppen met uitstellen. En vandaag nog je leven te veranderen.
De spin die het te druk had Eric Carle 2007-05 Als een spin bezig is een mooi, groot web te weven, laat hij zich niet van zijn werk houden door de andere
dieren. Oblong prentenboek met kleurige illustraties in collagetechniek met voelelementen. Vanaf ca. 3 jaar.
The leader in me Mariel Summers 2015-07-31 In het onderwijs ligt de focus terecht niet meer op kennisoverdracht alleen. De maatschappij vraagt van onze
kinderen onder meer dat ze eigen verantwoordelijkheid nemen, probleemoplossend kunnen denken en goed kunnen samenwerken. Schoolprogramma’s zijn
daar niet altijd voldoende op toegerust. The Leader in Me is een procesaanpak die staf, leerlingen en ouders betrekt bij het ontwikkelen van de
vaardigheden die kinderen in de eenentwintigste eeuw nodig hebben. De aanpak is gebaseerd op de zeven eigenschappen van effectief leiderschap en wordt
succesvol toegepast in landen over de hele wereld, ook in de Lage Landen. De zeven eigenschappen (gewoonten) van effectief leiderschap: 1 Wees proactief
2 Begin met het einde voor ogen 3 Belangrijke zaken eerst 4 Denk win-win 5 Eerst begrijpen, dan begrepen worden 6 Synergie 7 Houd de zaag scherp
Stephen R. Covey was een internationaal vermaarde leiderschapsautoriteit, adviseur en leraar. Zijn bestseller De zeven eigenschappen van effectief
leiderschap werd uitgeroepen tot het meest invloedrijke leiderschapsboek van de twintigste eeuw, met meer dan 25 miljoen verkochte exemplaren in 38
talen. Zijn zoon Sean Covey is executive vice president van FranklinCovey en leidt de divisie Education van het bedrijf. David K. Hatch is daar global
director of strategic initiatives. Muriel Summers is sinds 1998 directrice van A.B. Combs in Raleigh, North Carolina. Ze heeft de eerste op leiderschap
gebaseerde basisschool in de Verenigde Staten opgezet.
Het vervelende lieveheersbeestje / druk 12 Eric Carle 2015-06-25
The artist’s way Julia Cameron 2020-08-04 Creatieve blokkades opheffen door de beproefde methode van Julia Cameron’s everseller The Artist’s way.
Creatieve blokkades opheffen door de beproefde methode van Julia Camerons everseller. The Artist’s Way is het belangrijkste boek over creativiteit.
Miljoenen mensen hebben deze wereldwijde bestseller bestempeld als een onmisbare gids om een creatief leven te leiden. Het boek is nog steeds net zo
relevant als toen het voor het eerst verscheen, of misschien nog wel relevanter; het is krachtig, prikkelend en inspirerend. In deze herziene editie blikt Julia
Cameron terug op de invloed die The Artist’s Way heeft gehad en beschrijft ze hoe het werk dat ze de laatste jaren heeft gedaan tot nieuwe inzichten voor
het creatieve proces heeft geleid. Deze editie van The Artist’s Way is uitgebreid, helemaal up-to-date en klaar voor een nieuw decennium.
Leader in Me Stephen R. Covey 2014-08-19 Change your child’s future starting today: Learn how to use Stephen R. Covey’s proven 7 Habits to create a
leadership program for kids of all ages so they can be more effective, more goal oriented, and more successful In today’s world, we are inundated with
information about who to be, what to do, and how to live. But what if there was a way to learn not just what to think about, but how to think? A program that
taught how to manage priorities, focus on goals, and be a positive influence? The Leader in Me is that program. In this bestseller, Stephen R. Covey took the
7 Habits that have already changed the lives of millions of readers and showed how even young children can use them as they develop. These habits—be
proactive, begin with the end in mind, put first things first, think win-win, seek to understand and then to be understood, synergize, and sharpen the
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saw—are being adapted by schools around the country in leadership programs, most famously at the A.B Combs Elementary school in Raleigh. Not only does
it work, but it works better than anyone could have imaged. This book is full of examples of how the students blossom under the program—the classroom
that decided to form a support group for one of their classmates who had behavioral problems, the fourth grader who found a way to overcome his fear of
public speaking and wound up taking his class to see him compete in a national story telling competitive, or the seven-year-old who told her father than they
needed to go outside and play because they both needed to “sharpen the saw.” Perfect for individuals and corporations alike, The Leader in Me shows how
easy it is to incorporate these skills into daily life. It is a timely answer to many of the challenges facing today’s young people, businesses, parents, and
educators—one that is perfectly matched to the growing demands of our certain future.
Simulation Models, GIS and Nonpoint-source Pollution David Holloway 1992
Food and Nutrition 1979
De zeven eigenschappen voor succes in je leven Stephen Covey 2014-01-27 De 7 eigenschappen is al 25 jaar een klassieker. Het is het perfecte boek voor
mensen die meer sturing aan hun leven willen geven. De zeven eigenschappen vormen een complete aanpak om te leven naar de principes die voor jou
belangrijk zijn of je nu betere keuzes wilt maken, jezelf en anderen beter wilt begrijpen of weerbaarder wilt worden in deze hectische tijden. Essentieel,
krachtig, realistisch: De 7 eigenschappen is een boek waar je je leven lang profijt van hebt. Stephen Covey (1932-2012) is de grootmeester van de
persoonlijke ontwikkeling. Hij was een veelgevraagd en gedreven coach, schrijver en spreker. De 7 eigenschappen werd in 38 talen vertaald en er zijn
wereldwijd meer dan 25 miljoen exemplaren verkocht.
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.
De vondeling Lloyd Alexander 1976 Six short stories dealing with events that preceded the birth of Taran, a key figure in the author's five works on the
Kingdom of Prydain.
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.
Ons feilbare denken Daniel Kahneman 2012-02-02 Kahneman neemt de lezer mee op een ontdekkingsreis door de krochten van ons brein in dit zeer
toegankelijke boek (...). Hij presenteert theorieën, lepelt verrukkelijke anekdotes op, (en) onderwerpt de lezer aan testjes.' ***** De Volkskrant Daniel
Kahneman, een van belangrijkste psychologen ter wereld, ontving de Nobelprijs voor de Economie voor zijn invloedrijke werk dat het traditionele rationele
beslissingsmodel ter discussie stelde. Zijn gedachtegoed heeft diepgaand effect gehad op vele terreinen - onder andere economie, psychologie en politiek en nu geeft hij in één boek een overzicht van al die jaren onderzoek en wetenschap. 'Een verbazingwekkend rijk boek: helder, diepgravend, vol verrassende
inzichten en waardevolle zelfhulptips. Het is altijd vermakelijk en af en toe zelfs ontroerend, met name als Kahneman zijn samenwerking met Tversky
memoreert. (...) Iedereen moet dit kopen en lezen.' New York Times Book Review
The Impulsive, Disorganized Child James W. Forgan 2021-09-03 Impulsive, scattered, lost, unfocused, unprepared, disorganized: These are just a few of
the words used to describe kids with executive functioning deficits, which commonly affect many children already diagnosed with ADHD, learning
disabilities, and autism. The Impulsive, Disorganized Child: Solutions for Parenting Kids with Executive Functioning Difficulties helps parents pinpoint weak
executive functions in their children, then learn how to help their kids overcome these deficits with practical, easy solutions. Children who can't select, plan,
initiate, or sustain action toward their goals are children who simply struggle to succeed in school and other aspects of life. Parents need the helpful, proven
advice and interactive surveys and action plans in this book to empower them to take positive action to teach their disorganized, impulsive child to achieve
independence, success, and a level of self-support.
Cincinnati Magazine 2003-04 Cincinnati Magazine taps into the DNA of the city, exploring shopping, dining, living, and culture and giving readers a
ringside seat on the issues shaping the region.
Bezoek van de knokploeg Jennifer Egan 2011-09-15 Nu al een klassieker! In Bezoek van de knokploeg maken we kennis met platenproducer Bennie, zijn
vroegere punkvriend Scotty, Sasha, kleptomane en Bennies assistente, knappe Alex, Sasha's date voor één nacht, en vele anderen. Daar waar hun levens
elkaar kruisen verwoordt Jennifer Egan met verve en humor de grote truc die de tijd met ons uithaalt, in een roman over verleiding en verlies. Bezoek van
de knokploeg is als een conceptalbum uit de jaren zeventig.
De zeven eigenschappen voor effectieve studenten Sean Covey 2020-02-29 Aan de hand van het wereldberoemde boek van zijn vader geeft Sean Covey
praktische tips en inzichten om je studie succesvol te doorlopen en je carrière met een stevige basis te starten. In ‘De zeven eigenschappen voor effectieve
studenten’ geeft Sean Covey, aan de hand van de eigenschappen uit het wereldberoemde boek van zijn vader, praktische tips en inzichten om je studie
succesvol te doorlopen en je carrière met een stevige basis te starten. Door met het einde voor ogen te beginnen, blijf je tot het einde betrokken, en houd je
het beter vol. Je maakt scherper onderscheid tussen hoofd- en bijzaken en balanceert studie en plezier, met geweldige prestaties als resultaat!
The Leader in Me Stephen R. Covey 2008-11-18 The world has entered an era of the most profound and challenging change in human history. Most of our
children are not prepared, and we know it. Parents around the world see the change and know that the traditional three R's -- reading, writing, and
arithmetic -- are necessary, but not enough. Their children need to become far more responsible, creative, and tolerant of differences. They need to increase
their ability to think for themselves, take initiative, get along with others, and solve problems. Business leaders are not finding people whose skills and
character match the demands of today's global economy, including strong communication, teamwork, analytical, technology, and organizational skills. They
need young people who are self-motivated, creative, and have a strong work ethic. How will we bridge this ever-widening gap? The Leader in Me is the story
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of the extraordinary schools, parents, and business leaders around the world who are preparing the next generation to meet the great challenges and
opportunities of the twenty-first century. In 1999, the A.B. Combs Elementary School in North Carolina was on the verge of being cut as a magnet school
and needed to find new ways to educate its students. Teachers and administrators began teaching practical, principle-based leadership skills -- with
remarkable results. In a short time, the number of students passing end-of-grade tests vaulted from 84 to 97 percent. Simultaneously, the school began
reporting significant increases in students' self-confidence, dramatic drops in discipline problems, and striking increases in teacher and administrator job
satisfaction. Parents, meanwhile, reported equivalent improvements in their children's attitudes and behavior at home. As news of the school's success
spread, schools around the world began adopting the mantra to "develop leaders, one child at a time." Business and civic leaders started partnering with
schools in their communities to sponsor teacher training and student resources. Each school and family approached the principles differently, but the results
were the same -- attentive, energized young people engaging in the world around them. The best way to prepare the next generation for the future is to
emphasize the value of communication, cooperation, initiative, and unique, individual talent -- for nothing undermines confidence more than comparison.
Whether in the classroom or at home, it is never too early to start applying leadership skills to everyday life. Drawing on the many techniques and examples
that have already seen incredible success around the world, The Leader in Me shows how easy it is to incorporate these skills into daily life. It is a timely
answer to many of the challenges facing today's young people, businesses, parents, and educators -- one that is perfectly matched to the global demands of
the twenty-first century.
De zeven echtgenoten van Evelyn Hugo Taylor Jenkins Reid 2020-09-17 De zeven echtgenoten van Evelyn hugo van Taylor Jenkins Reid is de
internationale lezersfavoriet over het leven en de geheimen van een Hollywoodlegende. Over de liefde, glamour en de prijs van roem. De zeven echtgenoten
van Evelyn Hugo van Taylor Jenkins Reid is een internationale lezersfavoriet, over het leven en de geheimen van een Hollywoodlegende, van de auteur van
Daisy Jones & The Six. Hollywoodfilm-icoon Evelyn Hugo is negenenzeventig als ze besluit om na jaren van stilte eindelijk de waarheid te vertellen over haar
glamoureuze, maar door schandalen geteisterde leven. Wanneer ze hiervoor de onbekende reporter Monique Grant benadert, is niemand zo verbaasd als
Monique zelf. Vastberaden grijpt ze deze kans om naam te maken. In het luxueuze New Yorkse appartement van Evelyn luistert Monique gefascineerd naar
haar verhaal. Over het begin van haar carrière in de jaren vijftig wanneer ze naar Los Angeles trekt, tot aan haar onverwachte besluit om de spotlights de
rug toe te keren in de jaren tachtig. Evelyn openbaart een leven van nietsontziende ambitie, onverwachte vriendschap, grote liefde en de prijs van roem. De
band tussen de twee vrouwen wordt steeds sterker, en naarmate het verhaal het einde nadert, wordt duidelijk dat Evelyns leven op tragische en
onomkeerbare wijze samenkomt met dat van Monique. De zeven echtgenoten van Evelyn Hugo is een betoverende reis, van de grandeur van het Hollywood
van de jaren zestig tot aan de hedendaagse, harde realiteit, waarin twee vrouwen worstelen met de onontkoombare gevolgen van gebeurtenissen uit het
verleden. Het is een verhaal over meedogenloze ambitie, onverwachte vriendschap en een grote, verboden liefde, geïnspireerd op de levens van Hollywooddiva’s Elizabeth Taylor en Ava Gardner. 'Een heerlijk boek over een dame wier leven niet zo is gelopen zoals ze had gewild. Met een heerlijke plottwist. Echt
een aanrader.' – LINDA.nl 'Een flinke dosis dramatiek, creativiteit, menselijkheid en voldoende plotwendingen. Een femme fatale in boekvorm!' – Humo
'Prachtroman.' - Margriet ‘Je pakt het boek op voor de Hollywoodglamour en je blijft aan het boek gekluisterd door het ontroerende verhaal van een jonge
journalist en een ster van het witte doek.’ – Cosmopolitan ‘Adembenemend, hartverscheurend en vol Old Hollywoodgrandeur; een van de aantrekkelijkste
romans van het jaar.’ – Buzzfeed ‘Een roman die de Marilyn Monroe en Elizabeth Taylor in eenieder van ons aanspreekt!’ – Kirkus Reviews ‘Als je van glitter
en glamour houdt en oud-Hollywood, zit je helemaal goed met dit boek. In De zeven echtgenoten van Evelyn Hugo lees je over Hollywoodfilm-icoon Evelyn,
die inmiddels 79 is.’ - Trendalert
De man die alles zag Deborah Levy 2019-11-15 In 1988 wordt Saul Adler aangereden op Abbey Road. Er is niets aan de hand. De jonge, beeldschone
historicus kan zich gewoon nog laten fotograferen op de plek van de beroemde Beatleshoes door zijn vriendin, kunststudente Jennifer Moreau, zoals ze van
plan waren. Nog dezelfde dag maakt zij het echter uit en vertrekt Saul voor onderzoek naar communistisch Oost-Berlijn, waar hij mensen ontmoet die hem
zijn leven lang zullen bijblijven. In 2016 wordt Saul Adler aangereden op Abbey Road. Hij wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In de dagen die
volgen is hij maar nauwelijks bij bewustzijn. Oude herinneringen dringen zich op, mensen verzamelen zich rond zijn bed. Jennifer Moreau is erbij, maar er is
ook iemand die ontbreekt.
The 7 Secrets of Raising Happy Eaters Karen Le Billon 2014-05-27 Are mealtimes with your kids a source of frustration? Ever wonder how on earth to
get them to eat the recommended five servings of fruits and veggies per day (or even per week)? The 7 Secrets of Raising Happy Eaters is a practical and
engaging guide for parents eager to get past their children's food resistance - or to avoid it altogether. The book introduces 7 Secrets of Raising Eager
Eaters. Secrets include: Secret 1: Teach your child to eat, just like you teach them to read! Secret 6: 'Teach me to do it myself'. Child participation is every
parent's secret weapon. Karen LeBillon, author of French Kids Eat Everything, coaches readers through the process of taste training, including strategies,
games and experiments that will encourage even reluctant eaters to branch out. Over 100 delicious, kid-tested, age-appropriate recipes lead families stepby-step through the process of learning to love new foods, enabling kids to really enjoy the foods we know they should be eating. Wise and compelling, The 7
Secrets of Raising Happy Eaters is grounded in revolutionary new research on the science of taste. Packed full of observations from real-life families, it
provides everything parents need to transform their children - from babies to toddlers to teens -into good eaters for life.
Ikigai Héctor García 2016-11-03 Waar kom jij ’s ochtends je bed voor uit? Ontdek de geheimen van het Japanse eiland Okinawa, waar het grootste aantal
gezonde honderdjarigen ter wereld woont Volgens de Japanse traditie heeft iedereen een ikigai, een reden van bestaan. Het is één van de geheimen van een
lang, tevreden en gezond leven, zoals de inwoners van Okinawa het leiden. Op dit Japanse eiland wonen meer gezonde en actieve honderdjarigen dan waar
ook ter wereld. Sommige mensen hebben hun ikigai al gevonden, maar velen zijn er nog steeds naar op zoek. De auteurs vertrokken naar Okinawa en
interviewden honderden inwoners om te ontdekken wat volgens hen het geheim is voor een optimistisch en gezond leven. Zo is een populaire Japanse
uitspraak Hara hachi bu, wat betekent ‘eet tot je voor tachtig procent vol zit’, dat is veel gezonder voor je lichaam. Ook hebben ze een moai, een groep
mensen met dezelfde interesses die altijd voor je klaarstaan. En wat ze aanraden: ga nooit met pensioen, maar blijf altijd een doel hebben waarvoor je je bed
uit komt. García en Miralles kregen inzicht in wat de Japanners eten, hoe ze bewegen, werken en omgaan met anderen. En hoe het vinden van je ikigai
betekenis geeft aan je leven en je laat zien hoe je honderd jaar in topvorm kunt leven. Dit boek helpt je om je eigen ikigai te vinden en vertelt over de
Japanse filosofie die zorgt voor een gezond lichaam, geest en ziel. De pers over ikigai ‘We vinden ons ikigai door ons te concentreren op wat belangrijk is, in
plaats van op wat dringend is. Door voortdurend in de gaten te houden wat goed voelt, zijn we in staat te ontdekken waar onze passie ligt.’ Mundo Urano ‘Er
is geen haast, geen tijdslimiet, er zijn geen voorwaarden of verwachtingen, alles zal zich ontvouwen op het moment dat we goed kijken en luisteren naar wat
er al in ons is.’ Elephant Journal
The 7 Habits of Highly Effective People Stephen R. Covey 2013-11-19 A leading management consultant outlines seven organizational rules for
improving effectiveness and increasing productivity at work and at home.
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.
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