Beestenboel!

DIT IS ER TE BELEVEN IN
DE Clavis conceptwinkel IN APRIL 2018
• Zaterdag 31 maart:
Heksje Mimi tovert kuikentjes

• Zaterdag 21 april:
Klein wit visje en zijn papa

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 7 april:
Draap

Klein wit visje heeft veel vriendjes. En allemaal hebben ze een fantastische papa: de
ene is supersterk, de andere de allergrootste
en weer een andere papa is superslim of
reuzegrappig. En waar is jouw papa goed
in? Breng je papa lekker mee voor een leuke
middag speel- en knutselplezier.
Om 15.00 uur – vanaf 2,5 jaar
€ 5 per kind

WAAR?

Ken jij Draap? Draap is een beetje schaap en
een beetje draak. Hij komt erachter dat hij heel
bijzonder is, juist omdat hij anders is. Na het
verhaal gaan we gekke dieren maken én we
spelen de dierenquiz.
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind

• Zaterdag 14 april:
Pauwtje Pio
Maak kennis met Pauwtje Pio in een leuk poppenspel, gebaseerd op het boek Pauwtje Pio
geeft een pluim. Knutsel je na het verhaal mee
om jouw eigen Pauwtje Pio te maken?
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind

Tot
dan!

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

Wij maken kinderdromen waar
www.clavisbooks.com

