Voor ieder wat wils!
DIT IS ER TE BELEVEN IN
DE Clavis conceptwinkel IN FEBRUARI

• Zaterdag 3 februari:
Middag voor kinderen met wiebeltanden
Wat voel je als je tand uitvalt? En wat doe je
met die tand? Komt de tandenfee? Ontdek alles over wiebeltandjes, aan de hand van leuke
wiebeltandverhalen en wiebeltandspelletjes.
Knutsel daarna je eigen tandendoosje.
Om 15.00 uur – vanaf 5 jaar
€ 5 per kind

• Zaterdag 10 februari:
Middag voor kinderen met knuffels
Anna en haar knuffelvriendje Konijn zijn altijd
samen. Anna speelt graag met haar knuffel.
Want samen spelen is veel fijner dan alleen
spelen. Breng jouw lievelingsknuffel mee, luister naar het verhaal over Anna en Konijn en
dan … fijn samen spelen. Dat wordt één
groot knuffelfeest!
Om 15.00 uur – vanaf 2.5 jaar
€ 5 per kind

Zaterdag 17 februari:
Middag voor brave kinderen
     (die één keertje stout willen zijn)
•

Annabelleke is het allerstoutste kindje
van de wereld. Daarom lezen we haar
verhalen alléén voor aan heel lieve en brave
kinderen. Of wil jij ook één dagje eens lekker
stout zijn? Wat dacht je van drollen en snotjes,
van modderworstjes en stinkbommetjes, en
van een heuse scheetjeswedstrijd?*
Om 15.00 uur – vanaf 5 jaar
€ 5 per kind

(* Noot aan mama’s en papa’s: Clavis Uitgeverij is
niet verantwoordelijk voor de gevolgen van deze
middag. Indien uw kind nadien nog verder stout
gedrag vertoont, kunnen wij niet aansprakelijk gesteld
worden.)

Wij maken kinderdromen waar
www.clavisbooks.com

• Zaterdag 24 februari:
Middag voor stoere kinderen
     die nooit bang zijn
Zin in een monsterlijke middag? Kom dan griezelen met Axel Janssens. Hij leest voor uit zijn
boek Kobe en de knuffeldraak. Daarna geeft hij
een tekenworkshop en leert hij jou de coolste
monsters tekenen. Durf je?
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.
Je betaalt de dag zelf ter plaatse en ontvangt per kind
een kortingsbon ter waarde van 5 euro,
die tot eind 2018 geldig is 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

Tot
dan!

