Doe je mee?

Dit valt er te beleven in de Clavis
conceptwinkel in Brugge in september.

• ZATERDAG 7 SEPTEMBER
Wie is het stoutste kindje van
de wereld?

Annabelleke is het allerstoutste kindje van de
hele wereld. Echt! Ze wil geen goudvis, maar
een piranha. Ze houdt een Soppig Schorremorrie Schuimfeest. Ze bijt de dokter. Annabelleke is … verschrikkelijk. (Deelnemen
aan deze activiteit is geheel op eigen risico.
Indien uw kind na afloop stout gedrag vertoont, kan Clavis Uitgeverij niet aansprakelijk
gesteld worden.)
Om 15.00 uur – vanaf 5 jaar
€ 5 per kind

• WOENSDAG 11 SEPTEMBER
Steve, de schrik van de zee

Visje Steve is helemaal niet zo groot. Zijn
tanden zijn niet echt scherp. En er zijn heus
wel engere beesten in de zee. Maar … waarom zijn alle vissen dan zo bang voor Steve?
Luister naar het grappige verhaal en knutsel
daarna je eigen onderwatertafereel.
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind

• ZATERDAG 14 SEPTEMBER
Draakje Druk

Zoef! Draakje Druk gaat er meteen vandoor,
zodra hij uit het ei komt. Kun jij hem wel volgen? Geniet van het verhaal en verf daarna
jouw eigen draakje.
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind

• ZATERDAG 21 SEPTEMBER
Rikki en Anni

Elke dag ziet Rikki Anni spelen op het pleintje. Hij droomt dat hij haar vriendje is. Dat
ze samen spelen. Weet jij wat hij verzint om
indruk te maken op Anni? Geniet van het verhaal en doe lekker mee: we gaan hinkelen,
we maken een wortelketting, we knutselen
een Rikki-masker. Én we ontmoeten de enige
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echte Rikki: geef hem een knuffelpootje en ga
samen op de foto.
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind

• WOENSDAG 25 SEPTEMBER
Klein wit visje diep in de zee

Hoe diep zou de zee eigenlijk zijn? Daar is
Klein wit visje benieuwd naar. Luister naar
het verhaal en ga met Klein wit visje op verkenning. Stempel daarna samen een zee vol
kleurrijke bubbels.
Om 15.00 uur – vanaf 2,5 jaar
€ 5 per kind

• ZATERDAG 28 SEPTEMBER
Drakensnot

De grote draak Djordjo heeft honger! Wat zou
jij voor een draak op tafel zetten? En wat doe
je als een draak snipverkouden is? Ontdek het
samen met illustrator Esther Miskotte: luister
naar het verhaal en knutsel een heerlijk drakenfeestmaal in elkaar.
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind

WAAR?

Clavis conceptwinkel
Sint Amandsstraat 5, 8000 Brugge
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.

SCHRIJF JE SNEL IN!

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

Doe je mee?

Dit valt er te beleven in de Clavis
conceptwinkel in Brugge in oktober.

• ZATERDAG 5 OKTOBER
Op reis met Sam

Aapje Sam is een echte wereldreiziger! Met
allerlei voertuigen bezoekt hij de mooiste
plekken op aarde. Reis je mee? Je ontmoet
veel dieren, ontdekt kleuren en tegenstellingen,
en je leert tellen van één tot tien.
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind

• WOENSDAG 9 OKTOBER
Heksje Mimi en de kabouter

Heksje Mimi ziet in het bos een klein mannetje
op een paddenstoel. Het kaboutertje is de weg
naar zijn huis kwijt. Help jij heksje Mimi om het
kabouterhuisje terug te vinden? Na het verhaal
knutsel je een herfstkijkdoos.
Om 15.00 uur – vanaf 3 jaar
€ 5 per kind

• ZATERDAG 12 OKTOBER
De wolf en zijn schaduw

Wolf is voor alles bang, maar het meest voor
zijn eigen schaduw. Die staat groot en zwart
naast hem en heeft soms enorme tanden
… Luister naar het spannende verhaal,
ontdek je eigen schaduw en speel een fijn
schimmenspel.
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind

• ZATERDAG 19 OKTOBER
Tel en kleur je mee?

Als Kaatje om zich heen kijkt, ziet ze een
heleboel kleuren en vormen. Kaatje wil alles
tellen. Tel je mee? Ken jij alle kleurtjes al?
En ga je ook met Kaatje aan de slag met
allerlei vormen? Met rondjes, driehoekjes en
vierkantjes kun je leuke dieren maken. Probeer
het maar!
Om 15.00 uur – vanaf 3 jaar
€ 5 per kind
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• WOENSDAG 23 OKTOBER
Als je blind of slechtziend bent

Wat doet een blindengeleidehond allemaal?
En wat mag jij zelf wel en niet doen als je een
geleidehond tegenkomt? Julius Schellens is
geleidehondgebruiker en schreef het boek
Mijn ogen zijn jouw ogen. Hij vertelt je alles
over hoe het is om blind te zijn en hoe zijn
hond hem helpt. Wandel geblinddoekt door
een hindernissenparcours en ontdek hoe
het voelt om blind of slechtziend te zijn.
Om 15.00 uur – vanaf 7 jaar
€ 5 per kind

• ZATERDAG 26 OKTOBER
Het spookje en de vleermuisjes

Spookje houdt een geweldig griezelfeest
in het kasteel samen met de spinnetjes,
de vleermuisjes en alle andere vriendjes.
Luister mee naar het verhaal en knutsel
daarna griezelige vleermuisjes.
Om 15.00 uur – vanaf 3 jaar
€ 5 per kind

WAAR?

Clavis conceptwinkel
Sint Amandsstraat 5, 8000 Brugge
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.

SCHRIJF JE SNEL IN!

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

