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Anne Frank krant 2004
16 pagina’s, 21 x 29,7 cm, in kleur

‘De dertiende verjaardag van Anne Frank’
Op 12 juni 1942 werd Anne Frank dertien jaar. Een paar weken 
later veranderde haar leven volkomen, toen zij moest onderdui-
ken. Hoe zag haar wereld eruit? Wat merkte zij van de oorlog en 
de jodenvervolging?
‘Mijn eerste Lyceum-dag’
Anne Frank hield niet alleen een dagboek bij, ze schreef ook 
korte verhaaltjes. In dit verhaal beschreef zij haar eerste dag 
op het Joods Lyceum. Na de zomervakantie van 1941 moesten 
joodse leerlingen naar aparte joodse scholen.

‘Laat me mezelf zijn’
Anne Frank zat meer dan twee jaar ondergedoken in het 
achterhuis. Ze schreef bijna dagelijks in haar dagboek over haar 
angsten, de oorlog, haar zus en haar ouders en haar verwach-
tingen van de toekomst.

‘Mijn vader verstopte mijn dagboeken’
Net als Anne Frank hield To Hofstra in de oorlog een dagboek 
bij, maar zij was niet joods en zij hoefde niet onder te duiken. 
Hoe beleefde zij de oorlog en wat zijn de verschillen tussen 
haar dagboek en dat van Anne Frank?

‘Hoe bekend is Anne Frank?’
Veel leerlingen vragen zich af hoe bekend Anne Frank eigenlijk is: 
hoeveel vertalingen zijn er van haar dagboek? Waarom is Annes 
dagboek zo beroemd geworden? Is het wel eerlijk dat er zoveel 
aandacht is voor Anne Frank? In dit artikel worden deze vragen 
beantwoord.

Opdrachten
Een dubbele pagina met vragen en opdrachten.

Strip
Een paginavullende strip van Wim Stevenhagen.

Bijlage ‘ 13  ’
24 pagina’s, 21 x 18 cm, in kleur

De Anne Frank krant heeft net als voorgaande jaren een gratis 
bijlage. Deze bijlage is gewijd aan het thema ‘13’. Op haar der-
tiende verjaardag kreeg Anne Frank haar dagboek. In deze bijlage 
gaat het om kinderen die nu dertien jaar oud zijn: wat houdt hen 
bezig? Wat vinden zij belangrijk? Thema’s die aan de orde komen 
zijn: liefde, vriendschap, ouders, school, beroemd zijn, uiterlijk 
en het overwinnen van angst.     

Jeugdboek
‘Het verhaal van Anne Frank’ 
216 pagina’s, 17 x 17 cm, in kleur, 150 grote foto’s

In dit nieuwe jeugdboek staat het complete verhaal van 
Anne Frank. Op veelgestelde vragen wordt een antwoord 
gegeven: waar kwam Anne Frank vandaan? Waarom moest ze 
onderduiken? Wat schreef ze in haar dagboek? Hoe werd ze 
verraden? Wat gebeurde er met haar na de arrestatie? Hoe is 
haar dagboek bewaard gebleven?

In ‘Het verhaal van Anne Frank’ staan veel niet eerder 
gepubliceerde foto’s van de familie Frank. Zij laten zien hoe 
Anne Frank leefde voordat zij moest onderduiken. Unieke 
fotoseries geven een beeld van de onderduikplek in de oor-
log. Daarvoor is onder meer het huidige – vrijwel lege – 
achterhuis tijdelijk ingericht.

Docentenhandleiding
32 pagina’s, 12 x 21 cm

In de docentenhandleiding staan ideeën, tips en suggesties 
voor het gebruik van de Anne Frank krant en de bijlage ‘13’ in 
de klas. Er zijn ook vragen en opdrachten opgenomen in deze 
handleiding. Bij elke bestelling van 25 Anne Frank kranten 
wordt één gratis docentenhandleiding verstrekt.

  Bestelformulier 
  10-14 jaar 

  exemplaren 

  lespakket Anne Frank krant 2004
  Het lespakket bestaat uit:
 25 x  Anne Frank krant 2004    33,75
  met bijlage over ‘13’
 1 x  jeugdboek ‘Anne Frank’   11,25
  (een korting van  6,75 )
 1 x  Docentenhandleiding (gratis)

  Speciale pakketprijs:   45,–

  Bestelnummer: 61010

  Het materiaal is ook los verkrijgbaar:

  exemplaren 

  Anne Frank krant 2004
  inclusief uitneembare bijlage ‘13’
  Bij iedere 25 exemplaren 
  1 docentenhandleiding gratis
  Prijs:   1,35

  Bestelnummer: 63010

  extra exemplaren 

  docentenhandleiding 2004
  Prijs:   1,–

  Bestelnummer: 64010

  extra exemplaren 

  jeugdboek ‘Het verhaal van Anne Frank’
  Prijs:  18,–

  Bestelnummer: 65010

  Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten
  Minimumbedrag aan bestellingen  15,–

aantal
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Het aanbod van 2004

De Anne Frank krant is bedoeld voor leerlingen van 10 tot 
14 jaar. Dit jaar bestaat het aanbod aan het onderwijs uit de 
‘Anne Frank krant 2004’ – met gratis bijlage – en het jeugd-
boek ‘Het verhaal van Anne Frank’. In de Anne Frank krant 
zijn vragen en opdrachten opgenomen, zodat leerlingen zelf 
met de krant aan de slag kunnen.

Werkstukwedstrijd
Op 12 juni 2004 zou Anne Frank 75 jaar oud geworden zijn. 
In het kader van die bijzondere datum organiseert de Anne 
Frank Stichting een speciale werkstuk-wedstrijd voor leer-
lingen van groep 8. Meer informatie op: www.annefrank.nl/
werkstukwijzer

Afl everadres

School of instelling

T.a.v.

Adres

Postcode

Plaats

Factuuradres

School of instelling

T.a.v.

Adres

Postcode

Plaats

Dit formulier opsturen naar:
NBD/Biblion
afdeling bestellingen
Postbus 437
2260 AK Leidschendam

U kunt ook telefonisch 
of per fax bestellen:

T  070 – 33 777 00
F  070 – 33 777 01

Alles onder vermelding 
van de bestelnummers 
en het afl everadres

Gemeenten helpen 

fi nancieel

Veel gemeenten hebben de afgelopen jaren de scholen fi nanci-
eel ondersteund om de aanschaf van dit educatieve materiaal 
mogelijk te maken. Uit het onderzoek is gebleken dat onge-
veer 40% van de gemeenten de kosten van de Anne Frank krant 
vergoedt. Een aantal andere gemeenten is daartoe ook bereid, 
maar wacht een initiatief van de scholen af. Daarom is het 
raadzaam om bij uw gemeente te informeren of er een regeling 
bestaat dan wel mogelijk is.

Anne Frank krant 2004

Informatie voor de scholen

Anne Frank krant
Bijlage ‘13’
Jeugdboek ‘Het verhaal 
van Anne Frank’
Docentenhandleiding


