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?????:????
Wist je dat zandbijen experts zijn in graven? En koekoeksbijen hun eitje in het nest van een andere bij leggen? Lees van
alles over soorten bijen, hoe ze leven en hun rol bij de bestuiving. En wat je zelf kunt doen! Met doetips en grote
kleurrijke illustraties van 40 tekenaars. Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar.
????????????????????????,????????????????????,??????????????.
????:The soul of a new machine
?Universe books,New York,1974????
De paashaas gaat op cadeautjestocht. Hij brengt overal lekkers naartoe: naar de aapjes in het oerwoud, de pinguins op
de Zuidpool en een beertje in zijn grot. Kun jij alle eitjes en lekkernijen vinden? Groot zoekplatenboek met kleurrijke,
gedetailleerde dwarsdoorsnedes waarin gezocht en geteld moeten worden. Vanaf ca. 4 jaar.
?????????????
Nick ziet tot zijn verbazing een app op zijn telefoon verschijnen. Een app die zijn leven, net als het computerspel Erebos, weer
volledig overneemt. Vanaf ca. 13 jaar.
Hoe haal je een koe uit de sloot? Nat! Meer dan zestig moppen en raadsels. Met veel tekeningen. Van AVI-M3 t/m AVI-E3. Vanaf
ca. 6 jaar.

????????????????????????????????????????????12??,??????????
??????????????????????.???????????????????????????,???????????????,???,???????????????????,?????????????,??,??,????????????,
???????.
When will humans return to the moon? When will we land on Mars? Looking ahead, see how space heroes struggled to survive in outer
space half a century ago, challenging the limits of technology with wisdom and courage. In April 1970, during the heyday of the Apollo space
program, the Aerospace Administration sent Lowell and three others to fly the Apollo 13 for the third moon landing mission in the United
States. On the third day of the mission, an unexplained explosion severely damaged the spacecraft, causing a large amount of oxygen and
power loss, and the astronauts were forced to enter the lunar module for temporary shelter. The focus of the story is not only the spacecraft,
but also the dedication of the control center personnel, and the stories of Lowell's relatives.
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