s
de n on
We hou ctuele
a
aan de regels
s
id
e
h
ig
veil
VID-19
O
rond C elegd
tg
die vas or het
do
n
e
word
.
comité
g
le
r
Ove

Wij knutselen!
Dit valt er te beleven in de Clavis
conceptwinkel Herkenrode.

• ZATERDAG 15 JANUARI
Een warme vriendschap

Brr! Sneeuwman heeft het koud. Gelukkig
weet Eekhoorn een oplossing. Geniet mee
van het verhaal en knutsel daarna jouw eigen sneeuwman.
Om 15.00 uur – vanaf 5 jaar
€ 5 per kind

• ZATERDAG 22 JANUARI
De drie biggetjes

Luister mee naar het sprookje van de drie
biggetjes en knutsel daarna je eigen sprookjesbos om het verhaaltje na te spelen.
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind

• ZATERDAG 29 JANUARI
Aan de slag met poëzie

Ga samen met auteur Li Lefébure aan de
slag om op een speelse manier je eigen
gedichtenboekje te maken. Een elfje, een
naamgedicht, een titelgedicht … na deze
creatieve workshop ben jij een echte dichter!
Om 15.00 uur – van 8 tot 12 jaar
€ 5 per kind

• ZATERDAG 12 FEBRUARI
Kriebels in het kasteel

Ridder Milan heeft zijn vriendinnetje Romy
op het kasteel uitgenodigd. Hij heeft kriebels in zijn buik. Stiekem zou hij haar graag
een zoentje geven. Na het verhaal gaan we
Valentijnknutselen.
Om 15.00 uur – vanaf 5 jaar
€ 5 per kind

• ZATERDAG 19 FEBRUARI
In het circus met Bobbie

Kom binnen, kom binnen! Het circus gaat
beginnen! Bobbie en zijn hondje Trix spelen
circus. Doe je mee? Word jij een clowntje,
een leeuwentemmer of een goochelaar?
Om 15.00 uur – vanaf 2,5 jaar
€ 5 per kind

SCHRIJF JE SNEL IN!

Mail naar
conceptwinkel.herkenrode@clavisbooks.com
en vermeld de datum van de activiteit
en het aantal kinderen en volwassenen.
T 011 26 99 51

• ZATERDAG 5 FEBRUARI
Heksje Mimi tovert sneeuw

Heksje Mimi wil zo graag dat het sneeuwt.
Ze pakt haar toverstokje en probeert een
echt sneeuwtapijt te toveren. Doe je mee?
Knutsel jouw eigen toverstokje en … toveren maar!
Om 15.00 uur – vanaf 3 jaar
€ 5 per kind

Wij maken kinderdromen waar
www.clavisbooks.com

WAAR?

Clavis Conceptwinkel Herkenrode
Herkenrodeabdij 4b, 3511 Hasselt
Je betaalt de dag zelf ter plaatse en
ontvangt per kind een kortingsbon
van € 5, die geldig is in
een Clavis Conceptwinkel.

