DECEMBERMAAND = FEESTMAAND!
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Hoera, het is december! Sinterklaas, Kerstmis, Oud
& Nieuw … alles komt voorbij. Vier je dit met ons
mee? We hebben leuke boeken voor je uitgezocht
om activiteiten mee te doen. Let op: In de kerstvakantie doen we ook leuke dingen op dinsdag!
Kom langs in de Clavis Conceptwinkel in Alkmaar, laat
je voorlezen én doe mee aan onze leuke activiteiten!

• ZATERDAG 4 DECEMBER
Anna en Sinterklaas

Anna mag vandaag mee naar de winkel, want
Sinterklaas is daar. Anna mag hem een hand
gaan geven. Sinterklaas is een heel lieve man.
Toch heeft Anna kriebels in haar buik.
Een leuke, actieve ochtend voor alle kindjes
met Sinterklaaskriebels in hun buik. Kom je
ook verkleed?
Om 11.00 uur – vanaf 3 jaar
€ 5 per kind

• ZATERDAG 11 DECEMBER
Rikki wil een kerstboom

Het is bijna Kerstmis, maar bij Rikki thuis staat
nog altijd geen kerstboom. Papa heeft het
veel te druk om er een te halen. Zal het Rikki
lukken om papa vandaag mee te krijgen naar
de kerstbomenmarkt?
Je mag zelf je eigen kerstboom knutselen.
Om 11.00 uur – vanaf 3 jaar
€ 5,00 per kind

• ZATERDAG 18 DECEMBER
Kas en Saar vieren Kerst

Het is Kerst bij Kas en Saar op school. Ze
versieren de kerstboom, zingen met z’n allen
en maken een kerststukje.
Nancy Stikkelman van Nance Kadoshop
gaat samen met jou een mooie kerstkaart
schilderen met echte aquarelverf!
Om 11.00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5,00 per kind

• DINSDAG 28 DECEMBER
Mila’s magische vakantie

Een mooi verhaal over accepteren dat de
dingen niet altijd gaan zoals je verwacht, en
dat er dan juist dan mooie dingen op je pad
kunnen komen.
Dit weekend vieren we Oud & Nieuw: we doen
een knallende activiteit en smullen van
oliebollen!
Om 11.00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind

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

WAAR?

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

