Doe je mee?

Dit valt er te beleven in de Clavis
Conceptwinkel Brugge in mei.
• ZATERDAG 4 MEI
Mama, wist je dat?

Olivier wil zijn mama zo veel vertellen, over
wat hij vandaag heeft meegemaakt en over
wat hij allemaal om zich heen heeft gezien. We
luisteren naar het verhaal, we bedenken gekke
weetjes en we maken een leuk kaartspelletje.
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar – € 5 per kind

• WOENSDAG 8 MEI
Miauw! Diertjes zoeken met Kaatje

Hou jij ook van beestjes? Doe dan maar mee!
We luisteren naar verhaaltjes uit Het grote
dierenboek van Kaatje. We ontdekken weetjes
over dieren, spelen spelletjes en doen een
leuke dierenquiz.
Om 15.00 uur – vanaf 2,5 jaar – € 5 per kind

• ZATERDAG 11 MEI
Nana van het roversbos

Ga mee op avontuur met auteur Ann Lootens! Nana van het roversbos gaat lekkere
bosvruchten plukken en ontdekt hoe plantjes groeien. Na het verhaal mag je zelf ook
zaadjes planten.
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar – € 5 per kind

• ZATERDAG 18 MEI
Wat doet de imker?

Zoem, zoem! Wil jij alles weten over bijtjes?
Kom dan luisteren naar het verhaal van de
imker en ontdek wat die allemaal doet. Maak
daarna je eigen bijenhotel.
Om 15.00 uur – vanaf 4,5 jaar – € 5 per kind

• WOENSDAG 22 MEI
Wie heeft het gedaan?

Kraak je brein. Soms zijn het namelijk heel
gewone dingen die je voor een groot raadsel
plaatsen: een regenbuitje, een lift, de overburen … Kun jij onze mysteries oplossen?
Voor detectives.
Om 15.00 uur – vanaf 8 jaar – € 5 per kind

• ZATERDAG 25 MEI
Lente met Fien en Milo

Het is lente! Fien en Milo gaan naar buiten,
want in de tuin is veel te doen. En wij gaan
mee! We luisteren naar het interactieve verhaal, we kleuren een mooie lentetekening en
we gaan lekker picknicken.
Om 15.00 uur – van 2 tot en met 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.

WAAR?

Clavis Conceptwinkel Brugge
Sint Amandsstraat 5, 8000 Brugge

SCHRIJF JE SNEL IN!

Mail naar conceptwinkel@clavisbooks.com
en vermeld: ‘BRUGGE’, de datum van
de activiteit en het aantal kinderen.
T 050 60 31 36

Wij maken kinderdromen waar
www.clavisbooks.com

Doe je mee?

Dit valt er te beleven in de Clavis
Conceptwinkel Brugge in juni.
• ZATERDAG 1 JUNI
Leren lezen met Nana van het roversbos

Lees mee met auteur Ann Lootens in het
boek van Nana van het roversbos: Een pluim
voor haar. Na het verhaal maak jij een lievewoorden-doosje voor iemand die je graag ziet.
Om 15.00 uur – vanaf 6 jaar – € 5 per kind

• WOENSDAG 5 JUNI
A, B, C, doe je mee?

Het vogeltje Quique wil leren schrijven.
Daarvoor heeft hij alle letters van het alfabet
nodig. De Q van zijn eigen naam kent hij
al. Zoek je mee naar de andere letters?
Luister naar het verhaal met illustrator Greet
Bosschaert en speel het letter-kwartetspel.
Om 15.00 uur – vanaf 5 jaar – € 5 per kind

• ZATERDAG 8 JUNI
Papa’s zijn soms …

Papa’s zijn niet altijd superhelden. Ze hebben
ook hun kleine kantjes. Maar als je ze beter
leert kennen, vallen papa’s best mee. Luister
naar het hilarische papaverhaal en knutsel
daarna een medaille om jouw papa te
verrassen..

• WOENSDAG 19 JUNI
Op zoek in de stad

Ben jij een goede speurneus? Ga dan mee
op speurtocht met Otto, die dringend moet
plassen en op zoek gaat naar de wc. Zoek
maar mee!
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar – € 5 per kind

• ZATERDAG 22 JUNI
Wat schuilt er onder mijn huid?

We kennen ons lichaam van de buitenkant.
Maar als je door de gekleurde toverlenzen in
dit boek kijkt, leer je een wereld vol geheimen kennen onder je huid. Na deze ontdekkingstocht teken je jezelf op ware grootte.
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar – € 5 per kind

• ZATERDAG 29 JUNI
Volg je hart

Konijn voelt dat het tijd is om de wereld
te verkennen. Ga je mee? Geniet van het
filosofische verhaal en knutsel daarna leuke
postkaartjes.
Om 15.00 uur – vanaf 5 jaar – € 5 per kind

Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar – € 5 per kind

• ZATERDAG 15 JUNI
Alles over jouw lichaam

Maak kennis met je eigen lichaam, van je
kleinste teentje tot je kruin. Weet jij hoe al die
lichaamsdelen heten? En hoe je je lichaam
moet verzorgen? Kom het ontdekken met leuke
spelletjes en vraagjes.
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.

WAAR?

Clavis Conceptwinkel Brugge
Sint Amandsstraat 5, 8000 Brugge

SCHRIJF JE SNEL IN!

Wij maken kinderdromen waar
www.clavisbooks.com

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

