FEEST MET ONS MEE!
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De dagen worden korter, de herfst is aangebroken. En
in november komt Sinterklaas in het land. Allemaal
fijne dingen om je op te verheugen. Beleef de leukste
verhalen samen met ons in de Clavis Conceptwinkel in
Alkmaar. Tijdens de zaterdagen in november zijn er
voorleesmomenten en leuke activiteiten!

• ZATERDAG 6 NOVEMBER
Koenijn springt de herfst in

‘Ga je mee noten en paddenstoelen zoeken
in het bos?’ vraagt mama. Dat wil Koenijn
wel. Hij trekt zijn nieuwe rode regenlaarzen
aan en springt zo de herfst tegemoet. Na
afloop maken wij een mooi kunstwerk van
herfstbladeren.
Om 11.00 uur – vanaf 3 jaar
€ 5 per kind

• ZATERDAG 13 NOVEMBER
Klaas Vaak is Boos!

Kinderen die lekker lang opblijven? Dat vindt
Klaas Vaak helemaal niet leuk. Auteurs Susan
Wallenburg en Mayon Middelmans lezen
zelf voor uit hun boek over dromen. Daarna
knutselen we een mooie uil (want die mag wel
de hele nacht opblijven).
Om 10.00 uur – vanaf 5 jaar
€ 5,00 per kind

Let op: we beginnen een uur eerder dan normaal, zodat je op tijd voor de tv kunt zitten voor
de Sinterklaasintocht

SCHRIJF JE SNEL IN!

De activiteiten zijn bedoeld voor kinderen
samen met hun (groot)ouders. Mail naar
conceptwinkel.alkmaar@clavisbooks.com
en vermeld de datum van de activiteit en het
aantal kinderen.

Wij maken kinderdromen waar
www.clavisbooks.com

• ZATERDAG 20 NOVEMBER
Klaasje Sinterklaasje en de Pakjesboot
Kleine Klaas houdt zielsveel van Sinterklaas.
Later, als hij groot is, wil hij zelf ook graag Sint
worden. Vandaag blaast hij zijn roeibootje op
en vaart hij naar de stoomboot om Sinterklaas
te helpen.
Na het voorlezen maak jij je eigen pakjesboot.
Om 11.00 uur – vanaf 3 jaar
€ 5,00 per kind

• ZATERDAG 27 NOVEMBER
Noortje zet haar schoentje

Noortje speelt Sinterklaasje en maakt een
mooie tekening. Die stopt ze in haar laarsje.
Ze zet er ook iets naast voor het paard van
Sinterklaas. Zouden Sint en Piet vannacht
komen?
Net als Noortje mag jij je eigen versierde
schoen zetten bij ons.
Om 11.00 uur – vanaf 3 jaar
€ 5 per kind

WAAR?

Clavis Conceptwinkel Alkmaar
aat 1,
Het Hooge Huys, Sint Laurensstr
1811 KM Alkmaar.

