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Sleutelwoorden

Tijd van wereldoorlogen

Tweede Wereldoorlog

Anne Frank

Margot Frank

Otto Frank

Edith Frank

Miep Gies

Achterhuis

Dagboek

Jodenvervolging

Concentratiekamp

Auschwitz 

Westenbork

Inleiding

Anne Frank is een Joods meisje. Voor de Tweede Wereldoorlog begon, is zij met haar ouders uit

Duitsland naar Nederland gevlucht. In de oorlog moest de familie Frank onderduiken en ze verstopten

zich in een huis in Amsterdam. Ze zaten in een geheime ruimte, oftewel het Achterhuis. Je kon alleen

bij deze ruimte komen als je een boekenkast aan de kant schoof. Uiteindelijk is de familie Frank

verraden en ontdekt door Duitse soldaten.

Hoe liep het af met Anne en haar Familie?

Materialen

TopCanon doeboek

Informatie uit boeken, websites en filmpjes

Pennen, potloden en stiften
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Opdracht
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Stripverhaal maken

1 Lees de inleiding. Anne hield tijdens het onderduiken een dagboek bij. Dat dagboek is na de 

oorlog gevonden en uitgegeven. Daarom weten we zoveel over het leven van Anne en haar familie.

2 Zoek informatie over het leven van Anne en haar familie. 

- Waarom ging de familie onderduiken?

- Wie hielp de familie Frank? 

- Hoe deed ze dat?

- Hoe liep het af met de familie?

3 Pak je TopCanon doeboek. Maak een stripverhaal over Anne Frank. 

Je mag zelf weten of het stripverhaal gaat over haar hele leven of een deel van haar leven. 

4 Laat in het stripverhaal duidelijk naar voren komen:

- Wanneer het zich afspeelt.

- Waar het zich afspeelt.

- Wie erbij betrokken is.

Extra opdracht

Ook mensen die zich tegen de Duitsers verzetten, werden opgepakt en in een kamp gezet.

- Zoek namen van mensen die zijn opgepakt. 

- Schrijf op op welke manier zij zich tegen de Duitsers hebben verzet.
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