Wij lezen voor!

Elke zaterdagochtend wordt er voorgelezen
in de Clavis conceptwinkel in Brugge.
• ZATERDAG 16 MAART
Als ik later groot ben...

Droom jij er ook van om zangeres te worden?
Of eerder een stoere politieagent? Luister
mee naar Ik wil zingen en Jan politieman.
Om 11.00 uur – vanaf 4 jaar

• ZATERDAG 23 MAART
Wat wil jij later worden?

De tandarts weet alles over tanden en legt
je uit wat je beter wel en niet kunt doen om
gezonde tandjes te houden. En wat doet de
juf eigenlijk de hele dag? Weet jij het allemaal?

• ZATERDAG 20 APRIL
Paaskriebels!

Kun je niet wachten tot het Pasen is? Kom dan
alvast luisteren naar Lotta en de paashaas en
Vrolijk Pasen.
Om 11.00 uur – vanaf 3 jaar

• ZATERDAG 27 APRIL
Toktok!

Hou jij ook zo van diertjes? Geniet dan mee
van Rikki en Mia de kip en Ik wil geen konijn.
Om 11.00 uur – vanaf 4 jaar

Om 11.00 uur – vanaf 4 jaar

• ZATERDAG 30 MAART
Jihaaa! Cowboys en indianen!

Ontmoet Billie, de snelste sheriff van het Wilde
Westen. En ontdek of Kleine indiaan slaagt
voor de proef van het Grote Opperhoofd.
Om 11.00 uur – vanaf 4 jaar

• ZATERDAG 6 APRIL
Het is bijna Pasen

Ben jij al klaar om paaseitjes te rapen?
Bereid je voor op de grote dag en luister
naar twee leuke paasboekjes: Kaatje
viert Pasen en Anna en de paashaas.
Om 11.00 uur – vanaf 2 jaar

• ZATERDAG 13 APRIL
Wat zit er in dat ei?

Geniet mee van twee verrassende verhalen:
De jongen en het ei en Konijn wil vliegen.
Om 11.00 uur – vanaf 4 jaar
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Wij maken kinderdromen waar
www.clavisbooks.com

WAAR?

Clavis conceptwinkel
Sint Amandsstraat 5, 8000 Brugge
Deze voorleessessies zijn bedoeld voor
kinderen samen met hun (groot)ouders.

SCHRIJF JE SNEL IN!

Mail naar conceptwinkel@clavisbooks.com
en vermeld: Brugge, de datum
van de voorleessessie
en het aantal kinderen.
T 050 60 31 36

Lentekriebels

Dit valt er te beleven in
de Clavis conceptwinkel in Brugge.
• ZATERDAG 30 MAART
Op avontuur met boeken

Wurm is gek op boeken. Hij vraagt aan iedereen
om hem voor te lezen en slapen doet hij alleen
met een boek onder zijn kussen. Zo beleeft hij
in zijn dromen de meest avontuurlijke verhalen.
Ga je met hem mee? Luister naar het verhaal
van Wurm en knutsel samen met illustrator
Henk Linskens jouw eigen boekenwurm.
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind

• ZATERDAG 6 APRIL
Heksje Mimi tovert kuikentjes

Lena de kip is aan het broeden, en er komen
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 en ga daarna lekker knutselen.
Tover jij zelf een kuikentje tevoorschijn?
Om 15.00 uur – vanaf 3 jaar
€ 5 per kind

Deze activiteiten zijn bedoeld voor
kinderen samen met hun (groot)ouders.
Je betaalt de dag zelf ter plaatse en
ontvangt per kind een kortingsbon van € 5,
die geldig is in een Clavis conceptwinkel.

• ZATERDAG 13 APRIL
Lotta helpt de paashaas

Kom samen met de vrolijke kip Lotta
helemaal in paassfeer. Luister naar het
mooie verhaal, knutsel mee en help om de
paasboom te versieren.
Om 15.00 uur – vanaf 3 jaar
€ 5 per kind

• ZATERDAG 20 APRIL
Het is Pasen!

Luuk en Lotje gaan paaseitjes rapen. Ze
zoeken in het kippenhok, in de wei en in
de stal. Zoek je mee? We luisteren naar het
verhaal en knutselen een paasmandje.
Om 15.00 uur – vanaf 3 jaar
€ 5 per kind

• ZATERDAG 27 APRIL
Elfje Toto en het uiltje

Vandaag gaan de elfjes leren vliegen. Alleen
Toto komt niet van de grond, hoe hard hij
ook probeert. Dan ontmoet hij een uiltje dat
kunstjes aan het oefenen is … Vlieg je mee?
Geniet van het verhaal en knutsel daarna je
eigen uilenvriendje.
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind

WAAR?

Clavis conceptwinkel
Sint Amandsstraat 5, 8000 Brugge

SCHRIJF JE SNEL IN!

Mail naar conceptwinkel@clavisbooks.com
en vermeld: Brugge, de datum en het uur van
de activiteit en het aantal kinderen.
T 050 60 31 36

Wij maken kinderdromen waar
www.clavisbooks.com

