Ik ben samen met groep 8 op vrijdag 18 maart ’16 naar het Anne Frank huis
geweest. Toen we in de klas kwamen hadden we eerst nog een paar presentaties
over de tweede Wereldoorlog. Toen de presentaties waren afgelopen gingen we
naar buiten om op de bus te wachten, de bus kwam om kwam al snel.
Ik zat op de heenweg naast Max. de heenweg ging heel snel volgens mij gevoel
omdat je met iedereen druk was. Max had ook zijn telefoon mee zette de hele tijd
muziek op daadoor ging de tijd nog sneller.
Toen we aankwamen in Amsterdam we werden
afgezet naast het centraal station wat mij meteen
opviel was de het heel
druk was overal liepen
mensen. Toen
iedereen uit de bus
was liepen we in een
route naar het Anne
Frank huis. we
kwamen veel winkels tegen, toen we er bijna waren gingen
we eerst nog even op De Dam kijken en wat eten.
Toen we bij het Anne Frank huis waren viel mij het op dat er een hele lange rij stond
van de kerk waar het beeldje stond tot het Anne Frank huis.
Maar gelukkig hoefde wij niet in die rij want wij hadden al
kaartjes.
Toen wij naar binnen gingen kregen wij eerst een uur uitleg
over Anne Frank en ze had ook plaatjes om het nog duidelijker
te maken.
We kregen ook een korte uitleg wat we wel en niet mochten.
Toen we naar binnen gingen werden wij in 3 groepen gedeeld
en liepen we door het hele huis. het huis was erg klein en ik
kan me niet voorstellen dart ze daar met 8 mensen in zaten maar ze deden het wel
slim want ze hadden de kasten in de muur gemaakt en heel goed verstopt met een
kast voor de ingang.
Toen we klaar waren liepen we weer terug naar bus maar we moesten nog even
wachten want hij was er nog niet. Toen we moesten wacht gingen ik en een paar
kinderen zakkenroller spelen
Ik vond het een leuke dag
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