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Wij knutselen!

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

• ZATERDAG 5 FEBRUARI
Heksje Mimi en de maan

Heksje Mimi vliegt naar de maan. Vlieg je
mee? En maak je na het verhaal ook een gekke
maan?
Om 15.00 uur – vanaf 3 jaar
€ 5 per kind

• WOENSDAG 9 FEBRUARI
Wat wil jij later worden?

Ramses heeft geen flauw idee wat hij later wil
worden. Misschien wel advocaat of muzikant.
Hij weet het nog niet… Maar is dat erg? Kom
jij ons vertellen wat jij later wil worden?
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind

• ZATERDAG 12 FEBRUARI
Rikki en Anni

Rikki droomt dat hij het vriendje van Anni is.
Dat ze samen spelen. Maar hij durft het haar
niet te vragen. Hij moet iets verzinnen! Na het
verhaaltje mag je een lief knutseltje maken voor
jouw vriendje of vriendinnetje.
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind

• WOENSDAG 23 FEBRUARI
Opa kapitein en de reuzen

Vroeger reisde opa de hele wereld rond. Opa
Kapitein, zo noem ik hem graag. Ik ken niemand die zo goed verhalen kan vertellen als
hij. Maar dit verhaal is het meest fantastische
van allemaal. Luister mee en creëer je eigen
fantasiewereld.
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind

• ZATERDAG 26 FEBRUARI
Een olifant in onze stad

Vandaag dook er opeens een olifant op in
onze stad. Zomaar. Uit het niets. Als dat maar
goed gaat … Hoe zou jouw stadsolifant eruit
zien?
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

• ZATERDAG 19 FEBRUARI
Wat een mooie auto

Muis is blij. Want hij heeft een nieuwe auto. Zomaar gevonden langs de kant van de weg! Hij
gaat ermee op reis. Maar Olifant is verdrietig.
Want híj is zijn auto opeens kwijt … Of toch
niet? Welke auto knutsel jij na het verhaal?
Om 15.00 uur – vanaf 2,5 jaar
€ 5 per kind

Wij maken kinderdromen waar
www.clavisbooks.com

WAAR?

Clavis conceptwinkel Brugge
Sint-Amandsstraat 5, 8000 Brugge
Je betaalt de dag zelf ter plaatse en ontvangt
per kind een kortingsbon van € 5, die geldig
is in een Clavis Conceptwinkel.

