Bron: Van den Brink, A., Wouda, S. Oorlog in inkt. P. 59-61

Bovenbouw groep 7 en 8 (10-12 jaar)
Opdracht 75 jaar vrijheid
Oorlog is een periode van onvrijheid. In de Tweede Wereldoorlog voelden veel mensen die onvrijheid.
Dat gold zeker ook voor Joodse mensen. Anne Frank was zo’n Joods meisje dat heel bekend is
geworden, omdat ze een dagboek bijhield dat bewaard is gebleven en uitgegeven is. Daarin hield ze bij
wat ze meemaakte. Anne Frank moest met haar familie onderduiken voor de Duitsers.
Tegenwoordig houden mensen niet zo snel meer een
dagboek bij, maar eerder een vlog. Ook van het
Dagboek van Anne Frank is een vlog gemaakt. In plaats
van een dagboek kreeg Anne een camera voor haar
verjaardag en in de vlogs is het zo nagespeeld dat Anne
nu alles filmt dat ze meemaakt. Bekijk deze vlog:
https://www.youtube.com/watch?v=ZWFjgWGI_YE
Meer zien? Abonneer je op het kanaal:
https://www.youtube.com/annefrank

Opdracht 1
A. Noem vijf dingen die Anne niet meer mag, omdat ze Joods is.

B. Anne moet haar kat, Moortje, achterlaten. Dat vindt ze heel moeilijk. Wat zou jij heel lastig
vinden om achter te moeten laten? Teken dat hieronder en schrijf erbij waarom jij dat lastig
zou vinden om achter te laten.

Niet alleen Anne Frank, maar veel meer kinderen hielden in de oorlog een
dagboek bij. Soms van hun eigen belevenissen, maar soms ook om het
nieuws bij te houden. Lees een fragment uit het dagboek van Hans (14 jaar)
uit het boek Oorlog in Inkt.

Opdracht 2
Waarom is het zo belangrijk om nieuws te volgen voor Hans, denk je?

Hans heeft het met zijn opa over of het nieuws wel betrouwbaar is. De
Duitsers verspreiden nieuws dat niet helemaal waar is. Waarom zouden ze
dat doen, denk je?

Tegenwoordig hoor je ook veel over nepnieuws. Ook in deze tijd van Corona. Welk nepnieuws heb jij
gehoord over Corona?

Wil je meer boeken lezen over de Tweede Wereldoorlog? Bekijk dan dit filmpje. Hierin worden
boeken getipt die allemaal online thuis te lezen zijn: https://youtu.be/KcQuljEanz4

Opdracht 3
Ook in deze tijd kun je het gevoel van onvrijheid ervaren, omdat je niet naar buiten mag. Wat mis je
het meest? Wat ga je weer doen als de coronatijd over is?

Houd een dag een dagboek of vlog bij van jouw belevenissen in Coronatijd. Misschien word je wel net
zo beroemd als Anne Frank!

