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DOE JE MEE?

Dit valt er te beleven in de

Clavis conceptwinkel Herkenrode
in november en december.

• ZATERDAG 13 NOVEMBER
Superbeesjes

• ZATERDAG 11 DECEMBER
Een miljoen biljoen kerstmannen

• ZATERDAG 20 NOVEMBER
Familievoorstelling: Krak de krokowil

• ZATERDAG 18 DECEMBER
Familievoorstelling: Jules

Kom de boeiendste dierenweetjes opsteken samen
met auteur Reina Ollivier. Welk dier is het grootste
van de wereld? Wie maakt het meeste lawaai? En
welk dier bouwt het spectaculairste holletje?
Om 15.00 uur – vanaf 6 jaar
€ 5 per kind*

Krak is een luie krokodil omdat niemand met hem
samen wil. Maar gelukkig is er Mag de mug. Zij wil
wel! Krak ontdekt samen met Mag waarom hij wel
weer wil. En jij, wat wil jij?
Een interactieve voorstelling door Bart Van
Puyenbroeck met verhaal, muziek én een dansje.
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€ 8 per kind en € 12 per volwassene

Luister naar het gezellige verhaal over een Kerst
man en een Kerstman en een Kerstman en een
Kerstman. Als jij alle Kerstmannen geteld hebt,
gaan we kerstknutselen.
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind*

Geniet van de voorstelling van Jules. Van Knuffel
draak en van grote zus, van mama en moemoe,
van de hond Bidon en van de zee. En natuurlijk is er
ook een beetje feest. Met liedjes en fijne muziekjes,
met een grote tuba en een piepklein pianootje, met
je ogen open en dan weer toe …
Om 15.00 uur – vanaf 3 jaar
€ 8 per kind en € 12 per volwassene

• ZATERDAG 27 NOVEMBER
Kind-ouder-yoga: Sam op de boerderij
Aapje Sam speelt verstoppertje met tien kuikentjes,
maar hij kan ze nergens vinden. Sam gaat op zoek
en krijgt hulp van heel wat boerderijdieren. Zoek je
mee? En beweeg je ook mee met Sam?
In deze workshop komen kleuters én hun (groot)
ouders helemaal tot rust en wordt jullie band op een
speelse manier versterkt met yoga op kindermaat.
Per kind doet één volwassene actief mee.
Om 15.00 uur – van 3 tot 6 jaar
€ 8 per kind en € 12 per volwassene

• ZATERDAG 4 DECEMBER
Het is sinterklaas!

Geniet van het sinterklaasverhaal van Luuk en
Lotje, knutsel een pietenmuts of een mijter en
doe mee op het sinterklaasparcours. Bouw een
pakjestoren, mik cadeautjes in de schoorsteen en
gooi snoepjes in je schoentje.
Om 15.00 uur – vanaf 3 jaar
€ 5 per kind*

Wij maken kinderdromen waar
www.clavisbooks.com

WAAR?

e
Clavis Conceptwinkel Herkenrod
selt
Herkenrodeabdij 4b, 3511 Has

Je betaalt de dag zelf ter plaatse.
*Bij de knutselworkshops ontvang je 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
en het aantal kinderen en volwassenen.
T 011 26 99 51

