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Wij knutselen!

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

• WOENSDAG 3 NOVEMBER
Heksje Mimi geeft een griezelfeestje

Feest je mee met heksje Mimi en haar
vriendjes? Geniet van het leuke verhaal en
maak daarna je eigen griezelslinger.
Om 15.00 uur – vanaf 3 jaar
€ 5 per kind

• ZATERDAG 6 NOVEMBER
Kleine monsters

Brullie is een kleine weerwolf met een groot
probleem. Hij is niet eng! En dat is best lastig.
Zeker op de Monsterschool … Na het grappige
verhaal knutselen we een monstertje.
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind

• ZATERDAG 13 NOVEMBER
Leren met Skip

Kleuren, tegenstellingen, slaaprituelen … Skip
leert je peuter heel wat. Kom je mee leren en
spelen?
Om 15.00 uur – vanaf 2,5 jaar
€ 5 per kind

• WOENSDAG 17 NOVEMBER
Klaas Vaak is boos

Als de kinderen niet meer willen gaan slapen,
vindt Klaas Vaak dat niet leuk. Wat als hij alle
dromen lekker voor zichzelf houdt? Na het
verhaal knutsel je je eigen potje met slaapzand
en sterren. Slaapwel!
Om 15.00 uur – vanaf 5 jaar
€ 5 per kind

• ZATERDAG 20 NOVEMBER
Hallo dino!

Dinomiddag: luister naar het dinoverhaal,
knutsel je eigen dinopootjes en stap als een
echte dinosaurus naar huis.
Om 15.00 uur – vanaf 2,5 jaar
€ 5 per kind

Wij maken kinderdromen waar
www.clavisbooks.com

• ZATERDAG 27 NOVEMBER
Sam en Bennie op zoek naar een boek
Sam en Bennie gaan samen naar de
bibliotheek, op zoek naar het juiste boek voor
Bennie. Wordt het een boek over ridders of
over het circus? We ontdekken het samen en
maken daarna ons eigen boek!
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind

SCHRIJF JE SNEL IN!

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

WAAR?

Clavis conceptwinkel Brugge
Sint-Amandsstraat 5, 8000 Brugge
Je betaalt de dag zelf ter plaatse en ontvangt
per kind een kortingsbon van €5, die geldig is
in een Clavis Conceptwinkel.
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Wij knutselen!

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

• WOENSDAG 1 DECEMBER
Rikki helpt Sinterklaas

Sinterklaas heeft een groot probleem: zijn
paard is ziek geworden. Kan Rikki de sint
helpen? Kom luisteren en knutsel daarna het
paard van Sinterklaas.
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind

• ZATERDAG 4 DECEMBER
Karel viert Sinterklaas

Karel maak t een mooie tekening voor
Sinterklaas en zet zijn schoentje klaar. Zou de
sint ook bij jou komen? Kom alvast een mooi
kunstwerkje maken om bij jouw schoentje te
leggen …
Om 15.00 uur – vanaf 2,5 jaar
€ 5 per kind

• ZATERDAG 11 DECEMBER
Het perfecte paar

Prins Theo heeft zijn beste kleren uitgezocht,
want vandaag komt prinses Febe op bezoek.
En dan moet alles perfect zijn, toch? Na dit
lief sokkenverhaal gaan we aan de slag met
… een sok!
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind

• WOENSDAG 15 DECEMBER
Heksje Mimi viert Kerstmis

Heksje Mimi wil de grootste kerstboom van
het hele bos. Maar of ze die mee naar huis
gaat krijgen? Na het verhaal help jij om onze
winkel te versieren voor Kerstmis.
Om 15.00 uur – vanaf 3 jaar
€ 5 per kind

• ZATERDAG 18 DECEMBER
Kleine tractor en de kerstboom

Dit jaar mag kleine tractor de kerstboom
uitzoeken in het bos. Hij kiest een mooie, jonge
spar. Maar wil dit boompje eigenlijk wel een
kerstboom worden? Geniet van het verhaal en
ga daarna gezellig kerstknutselen.
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind

Wij maken kinderdromen waar
www.clavisbooks.com

• WOENSDAG 29 DECEMBER
Drakenfeest

In het bos houden de meeste dieren een
winterslaap. Maar boven in de bergen geeft
de draak een feest. Kom je mee luisteren en
mee feesten?
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind

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

WAAR?

Clavis conceptwinkel Brugge
Sint-Amandsstraat 5, 8000 Brugge
Je betaalt de dag zelf ter plaatse en ontvangt
per kind een kortingsbon van €5, die geldig is
in een Clavis Conceptwinkel.

