Het boek was meer voor jongere kinderen.
Ik voelde me ongemakkelijk en vond het
super makkelijk.

Slot

Anna is een nieuw meisjes die net is
verhuist naar haar nieuwe huis. ze is een
mollig meisje met een grote mond.

Maar tussen die jongens was haar crush
ook tussen , de jongen die ze leuk vond
:Thomas. En die avond kwam ze thuis en
was de hele tijd aan het huilen zonder het
aan haar ouders te zeggen . Ze kwam thuis
, schreef haar laatste brief en de volgende
ochtend was ze nergens te vinden.

Vragen

Anna was hier! www.picozone.nl

Het gaat over Anna die zelfmoord pleegt na
het gepest worden in haar nieuwe school.
Alles was gewoon in de tegenwoordige tijd.

Hoofpersonage

Deze lief gaat over hoe mensen zich voelen
waneer ze iemand waarvan ze houden
verliezen . Hoe Anna zich voelde de hele
voelde. Dit boek vond ik heel belangrijk voor
kinderen die nog onder de 13 jaar zijn. Het
is een voorbeeld van er kan gebeuren
wanneer je mensen pest , hoe die mensen
zich voelen en wat de gevolgen ervan
kunnen zijn. Wees gewoon vriendelijk tegen
iedereen wqnt we zijn allemaal hetzelfde.

De hele stad en school was overal naar
haar opzoek en ze was niet te vinden en die
dag vond haar moeder de brief in haar
kamer met wat er allemaal was gebeurt en
op het einde : " Het spijt me , Mama" .

Slot en mening

Slot

Personages
Emma , het buurmeisje en enige vriendin
van Emma.
Maud de pester, zij is de dochter van de
directeur.

Ik vond het een kinderachtig boek en zou
het nooit meer lezen . Maar ik denk voor
kinderen onder de 12 jaar kan het een
leerzaam boek zijn.
Het is een auctoriele vertelstandpunt.
Gerda De Preter is een auteur van
kinderboeken. Daarnaast werkt ze als
lerares
Nederlands
in
het
Sint-Ursula-Instituut
te
Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Ze woont in
Haacht

Het is een hij/zij standpunt.
Het is Anna die haar verhaal vertelt maar op
sommige tijden is het een verteller die alles
vertelt.

Gerda De Peter

Vragen

De schommel - 1999
Een koffertje voor opa - 2001
Blindganger - 2003
Spookpijn - 2005
Anna was hier - 2007
Op de rug van de Duivel - 2009

Boeken van Gerda Van
Peter
Anna was hier!!

Songtrack

Gedicht

Slot

Het verhaal gaat over een meisje die
zelfmoord heeft gepleegt na het gepest
worden door meisjes van haar nieuwe
school. Nadat ze verhuiste in een nieuw
huis moest ze van school veranderen . Daar
ontmoete ze haar nieuwe vriendin Emma
waarmee ze heel close werd. Maar het
probleem waren de meisjes van haar school
die haar niet graag hadden.

Ik zou voor het liedje : Dit pakt niemand ons
weer af

Pesten is iets zinloos
pesten heeft geen zin
pesten doet ook pijn
daar is toch geen lol in?

Nadat haar klas haar dagboek gevonden
hadden ging Anna zich meer en meer van
Maud afzonderen en bleef ze altijd alleen.
Ze spijbelde soms van school omdat ze zich
zo hard schaamde. En op een dag kwamen
een groep jongens naar haar toe en
begonnen haar toe en begonnen haar uit te
schelden.

Het is gewoon niet leuk
wat heb je er toch aan?
het slachtoffer z`n leven
Gaat volledig naar de maan!
Pesten maakt onzeker
Maakt littekens voor lang
Als ze ooit wel weg gaan
Vaak niet dus ben ik bang
Het is ook gewoon zwak!
Laf en achterbaks!
Nu voel jij je stoer
Maar hoe zit dat straks?
Pesten moet stoppen!

