Dit valt er te beleven in de

Clavis conceptwinkel Herkenrode in april.

•

ZATERDAG 2 APRIL
De jongen en het ei
Een jongen vindt een verlaten ei en besluit ervoor te zorgen.
Hij vraagt zich af wat er in het ei groeit. Zal hij vrienden
worden met het diertje dat hij in gedachten heeft?
Na het verhaal knutselen we ons eigen ei. Welk
diertje zal daaruit komen?
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind

•

ZATERDAG 30 APRIL
Koenijn ruikt de lente
Het is lente! Mama en Koenijn gaan naar de
kinderboerderij om de pasgeboren dieren te
zien. Er is een veulen dat nog wiebelt op zijn
dunne benen. Het lam krijgt kopjes van mama
schaap. En de biggetjes wroeten vrolijk in de
modder. Na het verhaal maken wij ook een diertje.
Om 15.00 uur – vanaf 3 jaar
€ 5 per kind

ZATERDAG 9 APRIL
Anna en de paashaas
Luister mee naar het verhaal van Anna die
paaseitjes gaat zoeken. Daarna knutselen we
een paasmandje om zelf eitjes te rapen op Pasen.
Om 15.00 uur – vanaf 2,5 jaar
€ 5 per kind

•

•

ZATERDAG 23 APRIL
Yvette de kleurenkip
Yvette is nieuw op de boerderij. De andere
kippen vinden haar maar vreemd. Waarom tut
ze zich zo op met al die kleurtjes en waarom
doet ze niet gewoon zoals de andere kippen?
Ze besluiten haar links te laten liggen... En dan
gaat Yvette op zoek naar het antwoord op die
ene vraag die voor ieder van ons belangrijk is:
hoe maak je vrienden? Na het verhaal maken
we kleurrijke kippenhuisjes samen
met illustrator Katrien Benaets.
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind

WAAR?

Clavis Conceptwin
kel Herkenrode
Herkenrodeabdij 4b
, 3511 Hasselt
Deze activiteiten zijn
bedoeld voor
kinderen samen me
t hun (groot)ouders
.
Je betaalt de dag ze
lf ter plaatse en on
tvangt
per kind een kortin
gsbon van € 5, die
geldig
is in een Clavis Co
nceptwinkel.

SCHRIJF JE SNEL IN!

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

Wij maken kinderdromen waar
www.clavisbooks.com

