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WAAROM LEZEN & SCHRIJVEN 
MET ANNE FRANK?

Leerlingen worden gemotiveerd tot 
lezen en schrijven met Anne Frank als 
inspirerend voorbeeld. Ze leren haar 
kennen als schrijfster en leren over de 
geschiedenis van de familie Frank. 

GRATIS ONLINE 
B ESCHIKBAAR! 

Educatieve werkboekjes voor leer-
lingen van 9 tot 12 jaar en van 13 tot 
15 jaar, inclusief leraren handleiding! 
Voor meer informatie stuur een email 
naar: 
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