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Wij knutselen!

Dit valt er te beleven in de Clavis
conceptwinkel Brugge in januari.

• ZATERDAG 8 JANUARI
Goudlokje

Midden in het bos staat een gezellig berenhuis. Daar wonen drie aardige beren. Op een
ochtend krijgen ze bezoek van Goudlokje. Is
zij wel zo lief als ze eruitziet? Na het verhaal
maak je een berenhuisje.
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind

• WOENSDAG 12 JANUARI
Winterpret

Vos, Muis, Wasbeer en Uil willen een sneeuwpop maken. Doe maar lekker mee!
Om 15.00 uur – vanaf 3 jaar
€ 5 per kind

• ZATERDAG 15 JANUARI
Het is winter!

Luuk en Lotje gaan de vogeltjes eten en drinken geven. Na het verhaaltje mag je iets maken
waar de vogeltjes heel blij van zullen worden.
Om 15.00 uur – vanaf 2,5 jaar
€ 5 per kind

• ZATERDAG 22 JANUARI
Kleine tractor in de winter

Kleine Tractor vindt de winter niet fijn. Het is
koud en grijs buiten en het is al vroeg donker.
Of zijn er ook leuke dingen aan de winter?
Luister mee en knutsel een tractor.
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind

• WOENSDAG 26 JANUARI
Swish Swoosh in de sneeuw

Hhhh, hhhh. We blazen warme lucht tegen de bevroren ruit. Kijk nou, de wereld
is helemaal wit, het ziet er prachtig uit!
Geniet van het verhaal en maak daarna
fonkelende ijskristallen.
Om 15.00 uur – vanaf 3 jaar
€ 5 per kind

Wij maken kinderdromen waar
www.clavisbooks.com

• ZATERDAG 29 JANUARI
Hoe kleintje een held werd

Kleintje is een echte tijger. Nou ja… Hij is niet
snel, niet sterk en niet stoer. Kom ontdekken
welk talent hij wél heeft en knutsel daarna
een tijger.
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind

SCHRIJF JE SNEL IN!

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

WAAR?

gge
Clavis conceptwinkel Bru
gge
Bru
Sint-Amandsstraat 5, 8000
atse en ontvangt
Je betaalt de dag zelf ter pla
van € 5, die geldig is
per kind een kor tingsbon
el.
in een Clavis Conceptwink

