In verzet van Sunny J. Jansen
Voor groep 8
Vooraf
Het boek ‘In verzet’ vertelt het levensverhaal van Hannie Schaft. Het is een heftig verhaal. Voor kinderen kan
het moeilijk zijn dit verhaal te begrijpen. Daarom is het belangrijk goed in de gaten te houden of alle kinderen
met het onderwerp uit de voeten kunnen.
Er is een website over Hannie Schaft: www.hannieschaft.nl. Ook is er op de site www.jufnaomi.nl informatie te vinden. Natuurlijk is er veel meer informatie te vinden. Niet alle informatie is geschikt voor kindreen
van de basisschool.
Wat kunt u met de hele klas doen?
(Voor)lezen
Lees het boek ‘In Verzet’ voor. Bij de bibliotheek zijn boekenkisten te krijgen over dit onderwerp.
Woordspin
Maak woordspinnen rond de woorden ‘oorlog’, ‘verzet’, ‘dagelijks leven in de oorlog’. Laat kinderen vertellen
wat ze bij deze onderwerpen denken.
Entoen.nu
Op de website www.entoen.nu staat veel informatie over de Tweede Wereldoorlog. Klik op het venster
‘De Tweede Wereldoorlog’ en ‘Anne Frank’. Rechts ziet u suggesties voor filmpjes. Selecteer een aantal om
zelfstandig door de kinderen te laten bekijken, of bekijk ze klassikaal.
Spreker
Nodig een spreker uit. Sommige opa’s of oma’s hebben de oorlog bewust meegemaakt. Het is voor kinderen
vaak heel bijzonder om verhalen te horen van mensen die zelf de oorlog meegemaakt hebben.
Laat ze van tevoren vragen bedenken. Zonodig kiest u de beste vragen uit.
Individueel
Werkblad
Laat de kinderen het werkblad maken.
Schrijven
De kinderen schrijven allemaal een verhaal over een onderwerp dat hen interesseert. Ze zoeken daar plaatjes
bij en plakken alles netjes op een stuk gekleurd karton.
Afsluiting
Tentoonstelling
Maak met elkaar een tentoonstelling. Vraag wie er thuis
spullen uit de Tweede Wereldoorlog heeft die ook tentoongesteld mogen worden. Gebruik de verhalen
die de kinderen geschreven hebben.
Richt met alle verhalen en spullen in de klas een
tentoonstelling in. Nodig schoolgenoten, ouders,
opa’s en oma’s en buurtgenoten uit om te komen kijken.
Voorleesmiddag
Organiseer een voorleesmiddag rond het onderwerp ‘De Tweede Wereldoorlog’. De kinderen mogen een stuk uit een boek voorlezen.
Maar ze mogen ook zelf een verhaal of een gedicht schrijven over dit onderwerp.
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Wie was Hannie Schaft?
Het boek ‘In verzet’ gaat over het leven van Hanny Schaft. Zij was een vrouw die in de Tweede Wereldoorlog
in het verzet zat.
Zoek op internet informatie over Hannie Schaft. Kijk goed of je de informatie begrijpt.
Schrijf het levensverhaal van Hannie op een blaadje, of op de computer.
Belangrijke vragen zijn:
• Wanneer werd ze geboren?
• Hoe oud was ze toen ze in het verzet ging?
• Wat deed ze in het verzet?
• Hoe eindigde het leven van Hannie Schaft?
Wat betekent het?
Zoek van de volgende woorden de betekenis. Je kunt ze vinden in het boek ‘In verzet’ in de bruine kaders.
Je kunt ook zoeken in een woordenboek of op internet.
Woord

Betekenis

Verzet
NSB
Radio Oranje
Ozo
Geallieerden
Persoonsbewijs
Jodenvervolging
Wat zou jij doen – praat er samen over
Als Hannie merkt dat de Joden heel veel dingen niet meer mogen, gaat ze in het verzet. Dat is gevaarlijk. Ze
weet dat de Duitsers haar oppakken als ze betrapt wordt met wapens of geheime kranten in haar fietstassen. Zou jij doen wat Hannie deed?

De ouders van Hannie worden door de Duitsters gevangen genomen. Ze beloven dat ze vrijkomen als Hannie zich bij hen meldt.
Hannie is heel verdrietig als ze dit nieuws hoort. Haar ouders weten niet dat Hannie in het verzet zit. Hannie
voelt zich schuldig dat zij haar ouders in gevaar brengt.
Zou jij je melden bij de Duitsers als je Hannie was?

