Wat wil jij later worden?
DIT IS ER TE BELEVEN IN
DE Clavis conceptwinkel IN MAART
• Zaterdag 4 maart: Ik word ballerina of
balletdanser
Droom je ervan ballerina of balletdanser te
worden? De ballerina en de balletdanser dansen elke dag. In hun kast liggen tutu’s, maillots
en beenwarmers. Ze oefenen tot ze alle sierlijke pasjes perfect kunnen uitvoeren. Als ze
moeten optreden, stijgt de spanning. Ze zijn
de ster van de avond en krijgen een daverend
applaus. Luister naar een leerrijk verhaal en
strek de benen in een echte balletles!
Om 15:00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind

• Zaterdag 11 maart: Ik word dierenarts
Een dierendokter helpt elke dag dieren. Hij
onderzoekt of ze gezond zijn, en zieke dieren maakt hij weer beter. Breng jouw (stoffen) knuffeldier mee en ga op consultatie bij
de dierendokter. Samen met jou onderzoekt
hij het diertje en hij vertelt je hoe je het kunt
verzorgen. Zo kom je alles te weten over de
dierenarts. (i.s.m. Dierenartsencentrum
Herckenrode)
Om 15 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind

• Zaterdag 25 maart: Ik word politieman of
politievrouw
Welkom op de politieacademie! Ontdek wat de
politie allemaal doet: het verkeer regelen, boeven vangen, zorgen dat iedereen de regels volgt
… Ruth Wielockx leest voor uit ‘Jan politieman’.
Daarna oefen je om zelf politieman of -vrouw
te worden.
Om 15:00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind

WAAR?
Willewete educatief centrum
Clavis conceptwinkel
Herkenrodeabdij 4b, 3511 Hasselt
Ruime gratis parking.
Deze activiteiten zijn voor kinderen samen met hun
(groot)ouders. De volwassenen blijven aanwezig
tijdens de activiteit.
U betaalt de dag zelf ter plaatse en ontvangt per kind
een kortingsbon ter waarde van 5 euro,
die geldig is tot eind 2017 in de Clavis conceptwinkel.

• Zaterdag 18 maart: Ik word imker
De imker weet alles over bijen. Als de zon
schijnt en er bloemen zijn, wordt het zoemend
druk. Kasten bouwen, diertjes verzorgen, honing oogsten … Wil jij meer weten over bijen
en over wat de imker allemaal doet? Kom dan
zeker luisteren en kijken. Illustrator Liesbet
Slegers leest voor en de imker van Herkenrode
toont je zijn werk. Zoemmm!

SCHRIJF JE SNEL IN!
Mail naar conceptwinkel@clavisbooks.com
en vermeld het aantal kinderen,
hun leeftijd en de datum van de activiteit.
T 011/26 99 51

Om 15:00 uur – vanaf 5 jaar
€ 5 per kind

Wij maken kinderdromen waar
www.clavisbooks.com

Lentekriebels
DIT IS ER TE BELEVEN IN
DE Clavis conceptwinkel IN APRIL
• Zaterdag 1 april:
Het kleintje van Manu
Luister mee naar het leuke verhaal over Manu.
Hij speelt in de tuin met mama. Het wordt lente
en alle dieren krijgen kleintjes. Manu heeft een
idee: zou hij ook een nestje kunnen maken voor
een kleintje? Auteur Szilvia Hunyadi leest voor
en daarna gaan we gezellig lenteknutselen.
Doe je mee?
Om 15:00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind

• Zaterdag 8 april:
Heksje Mimi tovert kuikentjes
Lena de kip is aan het broeden, en straks komen er kuikentjes uit haar eieren. Dat vindt
Heksje Mimi leuk. Ze wil zelf ook een ei uitbroeden. Maar dat kunnen heksjes natuurlijk
niet. Of toch? Luister naar het leuke verhaal
over Heksje Mimi, tover zelf kuikentjes en ga
op kuikentjeszoektocht.
Om 15:00 uur – vanaf 3 jaar
€ 5 per kind

• Zaterdag 22 april:
Lotta en de slodderkip
Opgeruimd staat netjes! Geniet van de mini
musical Lotta en de slodderkip, een voorstelling
vol muziek en humor over waarom opruimen
zo belangrijk is.
Om 15:00 uur – vanaf 2,5 jaar
€ 5 per kind

• Zaterdag 29 april:  Kriebelbeestjes
Ontdek een wereld vol kriebelbeestjes in de
verhalen Kever Kurt waait weg en Houd de dief.
Daarna gaan we op ‘safari’ in Herkenrode, op
zoek naar kriebelbeestjes! En we knutselen
met de spullen die we in de natuur vinden. Ga
je mee?
Om 15:00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind

WAAR?
Willewete educatief centrum
Clavis conceptwinkel
Herkenrodeabdij 4b, 3511 Hasselt
Ruime gratis parking.
Deze activiteiten zijn voor kinderen samen met hun
(groot)ouders. De volwassenen blijven aanwezig
tijdens de activiteit.
U betaalt de dag zelf ter plaatse en ontvangt per kind
een kortingsbon ter waarde van 5 euro,
die geldig is tot eind 2017 in de Clavis conceptwinkel.

SCHRIJF JE SNEL IN!
Mail naar conceptwinkel@clavisbooks.com
en vermeld het aantal kinderen,
hun leeftijd en de datum van de activiteit.
T 011/26 99 51

Wij maken kinderdromen waar
www.clavisbooks.com

