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Een boek dat iedereen
gelezen moet hebben

Het Achterhuis van Anne Frank
Geef aan al uw leerlingen dit bijzondere boek cadeau.
Het neemt je mee in de wereld van een Joods meisje dat is
ondergedoken in de Tweede Wereldoorlog. Door haar ogen zie
je waartoe mensen in staat zijn, in positieve en in negatieve
zin. Een boek dat iedereen zich herinnert die het ooit gelezen
heeft. Een boek dat in ieder huis en in iedere klas aanwezig
zou moeten zijn en besproken zou moeten worden, bij
geschiedenis, Nederlands en maatschappijleer.
Een onmisbaar boek, voor iedereen.
Dat is de reden dat de initiatiefnemers achter Geef een boek
cadeau besloten hebben om alles op alles te zetten om
ervoor te zorgen dat een hele generatie leerlingen dit boek
cadeau krijgt.
Doet u mee?

BESTELINFORMATIE

ANNE FRANK STICHTING

Vanaf 11 februari is deze bijzondere editie van
Het Achterhuis te koop in de boekhandel. Geef je
bestelling tijdig door aan de plaatselijke boekhandel.
Liefst voor 14 januari. Wees er snel bij want OP = OP.

De Anne Frank Stichting ondersteunt
dit initiatief en stelt haar digitale les bij
het boek beschikbaar als ook het Anne
Frank videodagboek.
www.annefrank.org/educatie

PROMOTIEPAKKET
Scholen kunnen bij de boekhandel promotiepakketten
bestellen voor gebruik in de klas of mediatheek. Hiervoor
geldt zolang de voorraad strekt. Voor nadere informatie,
lesbrieven en educatief materiaal zie
www.geefeenboekcadeau.nl

Geef een boek cadeau is een initiatief van de
stichting Geef mij maar een boek.

www. g e efe e n b o e kc a de a u. nl

