Doe je mee?

Dit valt er te beleven in de Clavis
conceptwinkel Brugge in september.
• ZATERDAG 5 SEPTEMBER
Een heel jaar muziek met Anna

Illustrator Kathleen Amant leest voor uit het
nieuwe liedjesboek van Anna: Een heel jaar
muziek met Anna. Daarna gaan we samen liedjes zingen onder begeleiding van een gitarist.
Doe lekker mee!
Om 14.30, 15.15 en 16.00 uur – vanaf 2,5 jaar
Gratis toegang

• WOENSDAG 9 SEPTEMBER
Spetter spat

De natuur zit vol avontuur als alles nat is …
Geniet van het verhaal Spetter spat, alles
wordt nat. Daarna doen we aan kinderyoga.
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind

• ZATERDAG 12 SEPTEMBER
Kleine tractor is jaloers

Maak kennis met kleine tractor. Hij is jaloers.
Niet op kip Annette, varkentje Leo of paard
Anton. Nee, hij is jaloers op een mooie blinkende sportauto. Luister naar het verhaal en
knutsel daarna leuke boerderijdiertjes.
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind

• ZATERDAG 19 SEPTEMBER
Koenijn proeft (bijna) alles

Ben jij ook een lekkerbekje, net als Koenijn?
Vind jij ook dat broccoli op een boom lijkt en
dat een spaghettisliert net een slang is? Top,
want we gaan knutselen met pasta. Maar eerst
lekker genieten van het leuke verhaal.
Om 15.00 uur – vanaf 3 jaar
€ 5 per kind

• WOENSDAG 23 SEPTEMBER
Monty’s buitengewone dagje

Ga mee op ontdekking met de nieuwsgierige
ezel Monty. Wat gebeurt er als het hek van
de wei op een dag gewoon openstaat? Na
het grappige verhaal maak jij je eigen ezeltje.
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind

Wij maken kinderdromen waar
www.clavisbooks.com

• ZATERDAG 26 SEPTEMBER
Kato kan het

Vind jij soms iets moeilijk? Kato vindt veel
dingen moeilijk. Tekenen, bouwen, kleien …
Maar Kato kan veel meer dan ze zelf denkt!
Je moet gewoon geloven in jezelf. Luister mee
naar het verhaal en maak daarna een mozaïektekening. Iedereen kan het!
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind

WAAR?

Clavis conceptwinkel Brugge
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.
We houden ons aan de veiligheidsregels
rond COVID-19 die vastgelegd zijn door
de Nationale Veiligheidsraad.

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 Brugge in oktober.
• ZATERDAG 3 OKTOBER
Op reis naar de maan

• ZATERDAG 24 OKTOBER
Mortina

Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind

Om 15.00 uur – vanaf 5 jaar
€ 5 per kind

Wat is de maan mooi! Zou je ernaartoe kunnen
gaan? Geniet van het mooie verhaal Maandag
en bouw daarna je eigen ruimteschip. Dagdromers en avonturiers zijn welkom!

• WOENSDAG 7 OKTOBER
Waar blijft de herfst?

Egel wil aan zijn winterslaap beginnen. Maar
daar is Konijn niet blij mee. Hij wil Egel niet missen en bedenkt een plannetje. Luister naar het
fijne herfstverhaal en ontdek het plan van Konijn. Daarna maak je een mooi herfsttafereel.
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind

• ZATERDAG 10 OKTOBER
Sam en Bennie

Een leuke middag voor dierenvriendjes. We
lezen een grappig verhaal voor over Sam en
haar hondje Bennie. Na het verhaal knutsel
je een eigen hondje.
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind

• ZATERDAG 17 OKTOBER
Ridder Roel

Hier is ridder Roel. Hij wil draak Breekhoorn
verslaan. Zal dat lukken? Luister maar mee!
Durf jij na het avontuur een draak te knutselen?
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind

• WOENSDAG 21 OKTOBER
Benji en de gigagrote pompoen

Benji heeft zaadjes geplant. Zal het hem lukken om een gigagrote pompoen te kweken?
Kom genieten van het verhaal en maak een
voederbakje met zaadjes voor de vogels in
de tuin.
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind

Wij maken kinderdromen waar
www.clavisbooks.com

Na het griezelig grappige avontuur van Mortina, een verhaal om je dood te lachen knutsel
je je eigen bezem en hoed om op heksenjacht
te gaan.

• ZATERDAG 31 OKTOBER
Rikki viert feest

Vier feest met Rikki! Geniet van het verhaal en
maak een slinger van herfstblaadjes en een
pompoenlampion.
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind

WAAR?

Clavis conceptwinkel Brugge
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.
We houden ons aan de veiligheidsregels
rond COVID-19 die vastgelegd zijn door
de Nationale Veiligheidsraad.

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

