Inhoud boekenrugzak
Titel

Auteur

leeftijd

Onderwerp

Extra lesmateriaal

De grote verliezer
De oorlog van de Lulu’s nr. 2
De oorlog van de Lulu’s nr. 5
Het meisje en de soldaat

Karen Dierickx

10-12j

Eerste Wereldoorlog, Fictie

Bijgevoegde lesfiche

Hautière, Hardoc

+10 jaar

Eerste Wereldoorlog, Fictie

Aline Sax

10-12 jaar

Eerste Wereldoorlog, Fictie

War game

Michael Foreman

+9 jaar

Eerste Wereldoorlog, Fictie

Het droommuseum van Dré

Wim Chielens

Alle

Eerste Wereldoorlog, Non-Fictie

Educatief pakket

Oorlog in korte broek

Bruno Benvindo

10-12 jaar

Eerste Wereldoorlog, Fotoboek

Bijhorend invuldagboek

Rebecca R.

Janny Van Der Molen

10-14 jaar

Tweede Wereldoorlog, Fictie

Bijhorende lesmap

Oorlogswinter

Jan Terlauw

9-11 jaar

Tweede Wereldoorlog, Fictie

Groeten van Leo

Martine Letterie

8-10 jaar

Tweede Wereldoorlog, Fictie

Bijgevoegde lesfiche
Zie:
http://www.kampwesterbork.nl/
nl/onderwijs/basisonderwijs/

De Kleine Scheepjes

Louise Borden

+9jaar

Tweede Wereldoorlog, Fictie

Buiten is het oorlog

Janny van der Molen

+10 jaar

Tweede Wereldoorlog, Luisterboek

De Tweede Wereldoorlog in foto's

David Boyle

Alle

Tweede Wereldoorlog, Fotoboek

De Vijand

Davide Cali

+ 7 jaar

Oorlog algemeen

De Vrede van Veelvraat

Michael Foreman

+8 jaar

Oorlog algemeen, Fictie

De Oorlog

Anaïs Vaugelade

+5 jaar

Oorlog algemeen, Fictie

Toen mijn vader een struik werd (boek/DVD)

Joke Van Leeuwen

+ 10j

Oorlog vandaag, Fictie

Bijgevoegde lesfiche

Waar ik woon is het oorlog

Evelien Pullens

+10j

Oorlog vandaag, Non-fictie

Bijgevoegd lespakket

Blij u te leren kennen (+ lesmappen)

Daniel Billiet

+9 jaar

Vluchtelingenproblematiek, Non-fictie

Bijhorende vormingsmap

Bijgevoegde lesfiche

Bijgevoegde lesfiche
Bijgevoegde lesfiche

Op zoek naar extra lees- en lesmateriaal? Neem zeker hier eens een kijkje
 De Dossin kazerne in Mechelen ontwikkelde een educatief pakket, bestaand uit een boek ‘Simon, het jongetje dat wist te ontsnappen’ en een bijhorend
lespakket. Met het traject ‘Het verhaal van Simon’ maken je leerlingen kennis met Simon Gronowski, die als kind de Holocaust overleefde. Dit programma
werd speciaal ontwikkeld voor jongens en meisjes uit de laatste graad van het basisonderwijs. Het boek en lespakket kan integraal gedownload worden
via: https://www.kazernedossin.eu/NL/In-Groep/Aanbod/Basisonderwijs
 In de collectie van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork bevindt zich een uniek dagboek geschreven door de broers Léon en Simon Magnus. Simon
was doof en had een lichte verstandelijke beperking. Bij bijzondere gebeurtenissen hield zijn moeder voor hem een ‘dagboek’ bij, zodat Simon begreep
wat er om hem heen gebeurde. Toen Simon en zijn broer Léon in 1943 in kamp Westerbork terechtkwamen, nam Leon de rol van zijn moeder over. Het
‘dagboek’ dat de twee broers samen bijhielden, biedt een unieke blik op het dagelijks leven in het kamp en vormt de basis van de strip ‘Het dagboek van
Simon'. Het stripverhaal en bijhorend lespakket kan integraal gedownload worden via:
http://www.kampwesterbork.nl/nl/onderwijs/basisonderwijs/dagboek-van-simon/index.html#/index
 De strip ‘Het geheim van Youssef’ vormt de basis voor een lessenreeks over vluchten en migratie vandaag. De strip kan digitaal bekeken worden en je kan
kant en klare werkbladen downloaden via: http://www.hetgeheimvanyoussef.be/index.html

Raadpleeg http://egclandvandendermonde.be/boekenkoffer-oorlog/ voor meer tips
en de printklare lesfiches bij de boeken in de koffer

