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Het is januari, een van de koudste wintermaanden van het
jaar. Maar niet getreurd, want wat is er lekkerder dan thuis
onder een warm dekentje zitten met een leuk boek? In de
Clavis Conceptwinkel in Alkmaar is het deze maand
een dolle boel met kinderyoga, voorleessessies en
een zelfgemaakt kindercircus. Doe je met ons mee?!

• DINSDAG 4 JANUARI
Sam op de boerderij (Kom na alle feestdagen tot rust met kinderyoga)
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 11.00 uur – vanaf 3 jaar – € 5 per kind

• ZATERDAG 8 JANUARI
Het slapende circus

Muisje Simon gaat met mama naar het
circus. Zijn vriendjes gaan mee. Maar
de directeur van het circus ligt nog in
bed! Hij is gevallen en moet rusten.
Nu moeten Clown en Pierewiet alles
zelf regelen. Dat valt niet mee, want
iedereen wil slapen. Hoe moet het
nu toch verder met het circus? Kun
jij ons helpen om samen een leuke
circusvoorstelling te maken? Neem je
favoriete circusoutfit mee.
Om 11.00 uur – vanaf 3 jaar – € 5,00 per kind

Wij maken kinderdromen waar
www.clavisbooks.com

• ZATERDAG 15 JANUARI
Kleine tractor in de winter

Het is winter. Kleine Tractor vindt dat niet
fijn. Zijn nieuwe vriendin de gans trekt naar
een warmer land. Het is koud en grijs buiten,
de bomen worden kaal, het is al heel vroeg
donker en binnenblijven vindt hij saai. Of zijn
er misschien ook leuke dingen aan de winter?
We knutselen een lieve sneeuwman.
Om 11.00 uur – vanaf 3 jaar – € 5,00 per kind

• ZATERDAG 22 JANUARI
Heksje Mimi tovert sneeuw

Het is een natte en koude winter. Heksje Mimi
springt boos met haar laarsjes in de plassen.
Ze heeft er genoeg van. Ze wil geen regen,
ze wil sneeuw! Mimi pakt haar toverstokje en
probeert een echt sneeuwtapijt te toveren.
Dat is best moeilijk. Gelukkig is Roosje er om
haar te helpen. En jij! Want samen maken we
onze eigen sneeuwvlokken.
Om 11.00 uur – vanaf 3 jaar – € 5 per kind

• DONDERDAG 27 JANUARI
Nationale Gedichtendag

Vandaag is de start van de Poëzieweek met
het thema ‘Natuur’. Tot en met 2 februari lezen
wij elke dag een gedicht voor uit het boek Een
versje op de taart van Mieke van Hooft. De
gedichtjes kun je op onze socials beluisteren.
Doe ook mee aan de Dichtwedstrijd van het
Poëziepaleis! Alle kinderen van 6 t/m 12 jaar
uit Nederland en België mogen meedoen Stuur
je gedicht voor 5 februari in via www.poeziepaleis.nl. Hulp nodig? Op zaterdag 29 januari
kunnen wij je van 12:00-16:00 uur helpen met
inspiratie, schrijven en insturen.

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 29 JANUARI
De Nationale Voorleesdagen

In het kader van de Nationale Voorleesdagen
komt er hoog bezoek! De burgemeester van
Alkmaar, Anja Schouten, komt naar onze
winkel om een mooi verhaal aan jou voor te
lezen. Welk verhaal dat is, houden we nog
even geheim.
Let op: we starten een half uur eerder dan
normaal.
Om 10.30 uur – vanaf 3 jaar
€ 5,00 per kind

WAAR?

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

