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ZOMERVOORLEZEN
Elke ochtend in augustus
wordt er voorgelezen in de

Clavis Conceptwinkel Hasselt
• ELFENSTOF EN DRAKENVUUR

• FLITSEND NAAR FANTASIELAND

• MAG IK EENS IN JE LUIER KIJKEN?

• ALLES KAN!

2 augustus:
3 augustus:
4 augustus:
5 augustus:
6 augustus:
7 augustus:

Umi de zeemeermin – 2,5+
Toto en het nieuwe elfje – 4+
Heksje Mimi en de kabouter – 3+
Ridder Roel de drakenvechter – 4+
Ridder Milan en de draak – 4+
Het magische poeder – 5+

9 augustus: Het potje van Lotje – 2+
10 augustus: Hoogdringend! - 2,5+
11 augustus: Mag ik eens in je luier kijken? – 2+
12 augustus: Naar de echte wc - 2,5+
13 augustus: Milan op het potje – 2+
14 augustus: Saar op de grote wc - 2,5+

16 augustus: Timmies Tornado – 4+
17 augustus: Met een hondje aan mijn handje – 3+
18 augustus: Klim eens op een giraf – 4+
19 augustus: Noortje speelt prinsesje – 2+
20 augustus: Superbeer – 4+
21 augustus: Ik wil de zon – 3+

23 augustus: Alles kan! – 4+
24 augustus: Noortje speelt poppendokter – 2+
25 augustus: Pep en Pino in de ruimte – 4+
26 augustus: Bakker Muffin – 3+
27 augustus: Later als ik groot ben – 4+
28 augustus: De juf – 3+
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Gratis toegang.

SCHRIJF JE SNEL IN!

Mail naar
conceptwinkel.hasselt@clavisbooks.com
en vermeld de datum van de voorleessessie
en het aantal kinderen.
T 011 26 11 31

Wij maken kinderdromen waar
www.clavisbooks.com

Elke dag om 11u

(Niet op zon- en feestdagen)

