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Wij lezen voor

Elke zaterdagochtend wordt er voorgelezen
in de Clavis conceptwinkel Brugge.

• ZATERDAG 6 NOVEMBER
Monsterdagje

Monstertjes houden ervan mensen en dieren
te plagen. Hoe gekker, hoe liever! Maar wist
jij dat monstertjes, net als wij, ook moeten
opruimen? Luister mee naar Een merkwaardig
monsterdagje en Zelfs monsters ruimen op.
Om 11.00 uur – vanaf 4 jaar

• ZATERDAG 13 NOVEMBER
Jong geleerd …

We luisteren naar Groot en klein: op de boerderij en Klein wit visje weet al heel veel.
Om 11.00 uur – vanaf 2,5 jaar

• ZATERDAG 20 NOVEMBER
Liesbet Slegers leest voor!

Voorleesweek! Liesbet Slegers, bekend van de
boekjes over Karel en Kaatje, komt voorlezen
en signeren! Tussendoor kan je terecht aan
onze gezellige knutseltafel.
Om 11.00 uur – vanaf 2,5 jaar

• ZATERDAG 27 NOVEMBER
Verzoekjesdag

Vandaag sluiten we de voorleesweek af en
lezen we voor op verzoek! Welk verhaal wil jij
graag horen? Kom langs en vraag jouw lievelingsboekje aan!
Om 11.00 uur – alle leeftijden

• ZATERDAG 4 DECEMBER
Sinterklaas

Nog maar twee keer slapen en dan is het zover … Sinterklaas! Om iedereen klaar te stomen
voor deze speciale dag lezen we de mooiste
sintverhaaltjes voor.
Om 11.00 uur – vanaf 2,5 jaar

Wij maken kinderdromen waar
www.clavisbooks.com

• ZATERDAG 11 DECEMBER
Kleertjes aan, kleertjes uit

Vandaag lezen we voor uit Aankleden met
Fien en Milo en Verkleden met Bobbie. Twee
amusante verhaaltjes over kleertjes kiezen …
Luister je mee?
Om 11.00 uur – vanaf 2 jaar

• ZATERDAG 18 DECEMBER
Kerstmis

Ben jij klaar voor Kerstmis? Wij alvast wel! Om
iedereen in een warme en gezellige kerststemming te brengen, lezen wij vandaag kerstverhalen voor.
Om 11.00 uur – vanaf 4 jaar

Gratis toegang

SCHRIJF JE SNEL IN!

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

WAAR?

Clavis conceptwinkel Brugge
Sint-Amandsstraat 5, 8000 Brugge

