Zo voel ik mij

Dit valt er te beleven in de Clavis
conceptwinkel Hasselt in september.
• WOENSDAG 2 SEPTEMBER
Precies goed voor twee

Wat past er allemaal in een koffertje? Luister
naar het verhaal, teken een koffer en kies
allerlei spulletjes uit die in jouw koffer passen.
Om 15.00 uur – vanaf 3 jaar
€ 5 per kind

• WOENSDAG 9 SEPTEMBER
Kleine tractor is jaloers

Maak kennis met kleine tractor. Hij is jaloers …
op een mooie blinkende sportauto. Luister naar
het verhaal en knutsel daarna een tractor of
een sportauto. Wat kies jij?
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind

• WOENSDAG 16 SEPTEMBER
Lotta en de pestvogel

De pestvogel plaagt iedereen. Dat is niet
leuk. Gelukkig weet Lotta een oplossing. Na
het verhaal knutselen we met een washandje
onze eigen Lotta.
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind

• WOENSDAG 23 SEPTEMBER
Een echt egeltjesfeest

Egeltje Bluebel kan niet zo goed kiezen. Hoe
wil ze haar verjaardagsfeestje organiseren?
Help je mee? Luister naar het verhaal en
knutsel daarna je eigen egeltje met klei.
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind

• WOENSDAG 30 SEPTEMBER
De voelsprieten van Neel

Neel heeft twee gevoelige voelsprieten. Soms
werken ze zo hard dat er stoom uit komt. Dan
moet Neel even tot rust komen. Luister naar
het verhaal van Neel en ontwerp je eigen
voelsprieten.
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind

Wij maken kinderdromen waar
www.clavisbooks.com

WAAR?

Clavis conceptwinkel Hasselt
Kapelstraat 10, 3500 Hasselt
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.
We houden ons aan de veiligheidsregels
rond COVID-19 die vastgelegd zijn door
de Nationale Veiligheidsraad.

SCHRIJF JE SNEL IN!

Wij laten 4 kinderen (met (groot)ouders)
toe per activiteit. Mail naar
conceptwinkel.hasselt@clavisbooks.com
en vermeld de datum van de activiteit
en het aantal kinderen.
T 011 26 11 31

Herfstkriebels

Dit valt er te beleven in de Clavis
conceptwinkel Hasselt in oktober.
• WOENSDAG 7 OKTOBER
Berenweer

Ontdek samen met Sebastiaan Beer hoe leuk
de regen kan zijn. Na het verhaal knutsel jij
je eigen bootje. Nu maar hopen dat het snel
gaat regenen, zodat jouw boot in de plassen
kan varen.
Om 15.00 uur – vanaf 5 jaar
€ 5 per kind

• WOENSDAG 14 OKTOBER
Ridder Milan op avontuur in de herfst

Ga mee naar het bos met ridder Milan en
beleef een spannend herfstavontuur. Na het
verhaal maak je met materialen uit de natuur
een mooie herfstkrans.
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind

• WOENSDAG 21 OKTOBER
Kas en Saar vieren Halloween

Maak je samen met Kas en Saar klaar voor
het griezelfeest van het jaar. Geniet van het
verhaal en knutsel een griezelig lampionnetje.
Wordt het een spook, een vleermuis of een
pompoen?
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind

• WOENSDAG 28 OKTOBER
Rikki viert feest

Vier feest met Rikki! Geniet van het verhaal,
maak een pompoenslinger en ga op
verkenning in de herfstvoelbakken.
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind
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