We vieren sinterklaas en kerst
DIT IS ER TE BELEVEN IN DE Clavis conceptwinkel
IN NOVEMBER EN DECEMBER

• Zaterdag 25 november:
De Spiekpietjes - SOS stoomboot
De stoomboot van Sinterklaas is onderweg naar
ons land. Hij is helemaal volgeladen met cadeautjes! Maar dan gaat de stoommotor kapot.
Kunnen de Spiekpietjes dat op tijd repareren?
Geniet van het verhaal en knutsel jouw eigen
stoomboot.
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind

• Zaterdag 2 december:
Minipiet naar de pietenschool
Seppe mag naar de zwartepietenschool! Hij oefent zaklopen, pepernootstrooien en schoorsteenglijden. Luister naar het verhaal en oefen
mee op het zwartepietenparcours. Misschien
word jij dan ook een goede hulp van de Sint!
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind

• Zaterdag 9 december:
Rikki wil een kerstboom
Het is bijna Kerstmis, maar bij Rikki thuis staat
nog altijd geen kerstboom. Papa heeft het veel te
druk om er een te halen. Maar vandaag moeten
ze gewoon samen naar de kerstbomenmarkt,
vindt Rikki. Geniet van het winterwarme verhaal
en ga daarna gezellig kerstknutselen.
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind

• Zaterdag 16 december:
Noortje viert Kerstmis
Noortje versiert de kerstboom. Kerstballen,
slingers … En als de boom klaar is, gaat ze de
cadeautjes inpakken. Noortje is helemaal klaar
voor het kerstfeest! En jij? Illustrator Annemarie
van der Heijden is te gast en vertelt het verhaal
over Noortje. Samen maken we ons helemaal
klaar voor het kerstfeest.
Om 15.00 uur – van 2 tot en met 3 jaar
€ 5 per kind

Wij maken kinderdromen waar
www.clavisbooks.com

Zet je schoentje
Schoentjes, klompjes, pantoffeltjes, laarsjes …
Breng je (oude) schoeisel naar de Clavis
conceptwinkel en zet het klaar voor de Sint.
Op 5 december vult Sinterklaas alle schoentjes.
Je kunt je gevulde schoentje ophalen
vanaf 6 december.

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
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