De magische lente van de eenhoorn
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Dit valt er te beleven in de

Clavis Conceptwinkel Herkenrode
in mei en juni

• ZATERDAG 15 MEI
Fido en de bloem

O, wat mooi! Fido vindt de gele bloemen boven
hem prachtig als sterren. Maar opeens ligt er
eentje zomaar op de grond. Kan Fido de bloem
helpen en hem weer laten stralen in de lucht?
Luister mee naar het betoverende verhaal
en knutsel daarna jouw eigen magische
bloementuintje.
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€5 per kind

• ZATERDAG 22 MEI
Theo’s prinses

Kikker Theo had veel verhalen gehoord over
prinsessen die een kus geven aan een kikker,
waardoor die in een prins verandert. Hij hoopt
dat ook hij op een dag een prinses zal vinden.
Zal het hem lukken? Luister mee naar het
grappige sprookje en word daarna zélf een
prins of een prinses.
Om 15.00 uur – vanaf 5 jaar
€5 per kind
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• ZATERDAG 29 MEI
De legende van de feniks

De mooiste vogel ooit? Dat is de feniks. Met
zijn kleurrijke veren springt hij meteen in het
oog. Maar ooit was de feniks een heel gewone
en onopvallende vogel. Tot de andere vogels
zagen hoe speciaal hij was … Geniet van deze
Chinese legende en boetseer daarna jouw
eigen feniks.
Om 15.00 uur – vanaf 6 jaar
€5 per kind

• ZATERDAG 5 JUNI
Hoe vang je een eenhoorn?

Kun je een eenhoorn vangen? Ze zijn moeilijk
te vinden, want ze verstoppen zich graag. En
ze zijn heel verlegen. Maar als je veel geluk
hebt, kun je er eentje tegenkomen … Droom
weg bij dit heerlijke verhaal en knutsel daarna
een eenhoornmasker.
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€5 per kind
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Dit valt er te beleven in de

Clavis Conceptwinkel Herkenrode
in mei en juni

• ZATERDAG 12 JUNI
Elfje Floriene

Auteur Li Lefébure neemt je mee op avontuur
met Elfje Floriene. Vlieg je mee? Na het verhaal
knutsel jij een elfenglitterpotje.
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€5 per kind

• ZATERDAG 19 JUNI
Het magische poeder

Koko is anders dan anderen. Niet omdat ze
groot is of lange haren heeft, maar omdat
haar linkeroor juist heel klein is. Samen met
Aureooltje gaat ze op zoek naar een magisch
poeder. Daarmee kan ze haar oortje misschien
groter maken … Droom weg bij dit moderne
sprookje en maak daarna zelf magisch poeder.
Om 15.00 uur – vanaf 5 jaar
€5 per kind

• ZATERDAG 26 JUNI
Ridder Rikki

Vandaag is Rikki niemand minder dan Ridder
Rikki. En net als echte ridders in de middel
eeuwen maakt de dappere held van alles mee,
met gevaarlijke draken en een lieve jonkvrouw
en zo … Geniet van het fantasierijke verhaal
en knutsel daarna jouw eigen draak.
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€5 per kind

Deze sessies vinden plaats in de openlucht.
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.herkenrode@
clavisbooks.com en vermeld de datum van
de activiteit, het aantal kinderen en het aantal
volwassenen.
T 011 26 99 51

WAAR?

rkenrode
Clavis Conceptwinkel He
Hasselt
1
Herkenrodeabdij 4b, 351

Wij maken kinderdromen waar
www.clavisbooks.com

