
 
 
Het Anne Frank museum 
 
Op 18 maart gingen we naar het Anne Frank huis we moesten om half 9 in de klas zijn. Eerst 
hadden we nog een paar presentaties van muurkranten. Daarna kwam de bus ons ophalen. We 
moesten ongeveer een uur rijden. Toen we in Amsterdam waren aangekomen zijn we eerst 
naar het monument op de Dam geweest daar hebben we wat gegeten. Daarna gingen we een 
stukje door Amsterdam lopen we zijn ook langs een cofee shop geweest 
dat was heel leuk. Toen kwamen we aan bij het Anne Frank huis. het was 
best wel een mooi huis. eerst moesten we nog even wachten voordat we 
naar binnen mochten. Toen we naar binnen mochten kwamen we eerst in 
het buurhuis daar kregen we een presentatie over Anne Frank en de 
tweede wereldoorlog er hingen daar allemaal plaatjes en we kregen veel 
informatie. Daar mochten we ook vragen stellen over het Achterhuis, 
Anne en de oorlog. Toen mochten we naar binnen. Eerst kwamen we in 
een soort hal daar waren allemaal teksten van het daagboek heel groot op de muur gemaakt. 
Toen gingen we naar het voorhuis  daar waren allemaal filmpjes te 
zien en ook de plattengrond van het achter huis daarna kwamen we in 
het achter hui eerst moesten we langs de boekenkast. Die zag er heel 
oud uit. Daarna kwamen we in de kamer waar Margot had geslapen 

er stonden geen meubels meer. 
Maar wel een studie boekje van 
Margot. Toen kwamen we in 
de kamer waar Anne had 
geslapen er hingen allemaal plaatjes op de muur die 
Anne zelf had opgehangen dat zag er wel leuk uit. 
Daarna kwamen we in de woonkamer het was wel heel 
een raar idee dat Anne en haar familie daar ook gewoon 
hadden gelopen. Toen moesten we op een hele steile 

trap en daar kon je ook nog dingen bekijken er stond daar een spiegel zodat je naar  boven kon 
kijken dan kon je de zolder zien. Toen we in het achterhuis waren geweest kwamen we ergens 
waar informatie was over iedereen die in het 
achterhuis had ondergedoken bijvoorbeeld in 
welk kamp ze zaten. Daarna gingen we ergens 
naartoe waar het dagboek van Anne Frank lag. 
Het was best klein. In de kamer waar het 
dagboek lag waren ook allemaal andere dingen 
die Anne had geschreven, Zoals andere 
dagboeken. Daarna kwamen we bijeen soort 
film waarin heel veel mensen vertelden wat ze 
van Anne Frank vonden, dat was wel een 
mooie film. Toen we klaar waren en alles hadden gezien gingen we weer terug naar de zaal 
waar we als aller eerst waren daar hebben we het er nog even overgehad wat we er van 
vonden en mochten we ook nog dingen vragen. Daarna gingen we weer terug naar de bus 
waar we eerst een stukje voor door Amsterdam moesten lopen. Toen gingen we weer terug 
met de bus terug naar school. Ik vond het een hele leuke dag. 
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