Kinderboeken: Top 5 De kinderboeken top 5 van november/december 2017
(van de website van Herinneringscentrum Kamp Westerbork http://kampwesterbork.nl)



Anna is er nog Anna durft na de oorlog bijna niemand te vertrouwen.
Ook mevrouw Neumann niet. Tot ze het verhaal hoort over haar verdwenen
dochtertje. Dan neemt Anna een besluit: Fannie moet gevonden worden!



Annika Thor serie De serie over de Joodse zusjes Steffi en Nelli die
zonder hun ouders onderduiken in Zweden. Zullen ze hun ouders ooit weerzien?

Buiten is het oorlog Janny van der Molen beschrijft het leven van
Anne Frank voor kinderen aan de hand van tien thema’s. En van de zorgeloze
beginjaren tot aan het intens verdrietige einde.



De rode handschoen Kan Patrick ervoor zorgen dat de Joodse Isabelle
en haar moeder weer vrijkomen?



Groeten van Leo, een kind uit kamp Westerbork Een kinderboek rijk
geïllustreerd met de tekeningen, briefjes, schrijfoefeningen en foto’s van Leo. Een
kind uit kamp Westerbork.



Het Achterhuis Zeventig jaar geleden werd Het Achterhuis voor het
eerst gepubliceerd. Ter gelegenheid van dit jubileum verschijnt het verhaal van Anne
Frank nu in stripvorm.
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Kikker en de vreemdeling Op een dag komt een vreemdeling in het
bos wonen. Kikker besluit een kijkje te gaan nemen.



Kinderen met een ster Rosa, Klaartje, Jules, Leo, Ruth en Bennie zijn
doodgewone kinderen. Tot ze een ster krijgen, een ster die alles anders maakt. MEER



Oorlogsgeheimen Duizenden onderduikers werden opgepakt en via de
strafbarakken van kamp Westerbork gedeporteerd. Jacques Vriens brengt dit
onderwerp voor kinderen dichterbij.



Toegang geweigerd Nick komt terecht in een vluchtelingenstroom en
wordt meegevoerd.. Kan hij nog terug?



Wie niet weg is wordt gezien Duizenden onderduikers werden
opgepakt en via de strafbarakken van kamp Westerbork gedeporteerd. Ida Vos
overleefde de onderduik en schreef verschillende boeken op basis van haar
herinneringen.

Meer informatie, ook over de boeken: kijk op de bovengenoemde website
12-12-17; OMG2019; HvdZand
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