Wat wil jij later worden?
DIT IS ER TE BELEVEN IN
DE Clavis conceptwinkel IN MAART 2018

• Zaterdag 3 maart:
De postbode

• Zaterdag 24 maart:
De kaasmaker

Vind jij het ook zo leuk om een brief of kaartje
in je brievenbus te krijgen? Het is de postbode die ervoor zorgt dat alle post in de juiste
brievenbus terechtkomt. We ontdekken wat
de postbode allemaal doet en we worden zelf
postbode voor één dag. Doe je mee?
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind

• Zaterdag 10 maart:
Tijd voor kunst
Ben jij dol op tekenen? Kom dan naar de workshop met juf Marit. Je kruipt in de huid van de
beroemde kunstenaar Gustav Klimt. Juf Marit
begeleidt je stap voor stap om een prachtig
kunstwerk in zijn stijl te maken. Natuurlijk neem
je jouw kunstwerk mee naar huis.
Om 15.00 uur – vanaf 6 jaar
€ 5 per kind

• Zaterdag 17 maart:
De kok

Wie maakt die lekkere
kaas? Illustrator Liesbet
Slegers neemt je mee in
de boeiende wereld van
de kaasmakers. Hoe wordt kaas eigenlijk
gemaakt? Ken je het verschil tussen jonge
en oude kaas? Liesbet Slegers leert jou ook
hoe je zelf een mooie koe kan tekenen (die
lekkere melk geeft om kaas van te maken).
Natuurlijk gaan we ook kaas proeven én we
spelen de kaasquiz.
Om 15.00 uur – vanaf 5 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.

Een kok maakt eten klaar voor de mensen die
naar zijn restaurant komen. Hij moet goed kunnen proeven, veel over eten weten en nieuwe
gerechten kunnen bedenken. Ontdek alles over
het beroep van de kok en ga daarna aan de
slag in ons kinderrestaurant. Maak jij iets lekkers klaar? Steek de handen uit de mouwen:
van de tafel dekken tot de afwas doen.

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.

Tot
dan!

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

SCHRIJF JE SNEL IN!

Wij maken kinderdromen waar
www.clavisbooks.com

