April doet wat hij wil

Doe jij ook altijd zo graag wat je zelf wilt? Nou, in de maand april mag dat! Maar
jezelf zijn is nog niet zo makkelijk, dat laat kleine vogel Tin ons zien. In april vieren
we Pasen en Koningsdag, en is het Nationale Museumweek. We staan ook even
stil bij het nut van de bijen tijdens de Nationale Bijentelling. Want alle dieren tellen mee,
hoe groot of klein ze ook zijn. Dat geldt trouwens ook voor mensen. Iedereen hoort erbij!

• ZATERDAG 2 APRIL
Tin doet zijn zin

Wanneer de kleine vogel Tin uit zijn ei kruipt, vinden
de andere vogels dat hij moet leren vliegen. Alle
vaders en moeders geven hun eigen wijze raad.
Maar Tin heeft het druk met heel andere dingen.
Moet hij wel echt leren vliegen? Als activiteit na

het verhaal maken we onze eigen leuke en eigenwijze vliegbeestjes.
Om 11.00 uur – vanaf 3 jaar – € 5,00 per kind

Dit weekend is de Nationale Bijentelling. We lezen een
vrolijk verhaal waarin kinderen beleven en ervaren dat
ze met iets kleins grote dingen kunnen bereiken. Egel is
bezorgd, want ze ziet bijna nooit bijen in haar tuin. De
Klimaatjes bedenken een plan om de bijen naar haar
tuin te lokken. Knutsel je daarna een lieve bij met mij?
Om 11:00 uur – vanaf 3 jaar – € 5,00 per kind

• ZATERDAG 30 APRIL
De oranje cape

• ZATERDAG 9 APRIL
De stad zonder kleur

Het is Nationale Museumweek. Jasper verhuist naar
de stad, maar daar wordt hij niet vrolijk van. Opeens
snapt hij wat hij mist: kleur. Hij probeert zijn nieuwe
buurt wat op te fleuren, maar daar steekt een boze
agent een stokje voor. Zal het Jasper toch lukken
om de stad mooi te maken?
Na het lezen gaan we zelf aan de slag met kleur en
kunst. Zo maken we ons eigen museum!
Om 11.00 uur – vanaf 3 jaar – € 5,00 per kind

• ZATERDAG 16 APRIL
Lotta helpt de paashaas

• ZATERDAG 23 APRIL
Blij met een bij

Op een mooie lenteochtend vindt Lotta grote, kleurige eieren in het gras. Welke kip legt nu zulke eieren?
Dan komt de paashaas aangefietst. In de wei liggen natuurlijk geen gewone eieren, maar paaseitjes
van chocola. De paashaas en Lotta worden goede
maatjes en maken samen de kuikentjes blij! Wij
gaan onszelf ook heel blij maken en knutselen een mooi mandje voor onze lekkere
paaseitjes.
Om 11.00 uur – vanaf 3 jaar
€ 5,00 per kind

Omdat het Koningsdag is geweest, lezen we een
verhaal over moed en heldhaftigheid en over … de
kleur oranje. Corneel draagt een oranje cape. Elke
dag. Ook naar school. De kinderen op zijn school
plagen hem ermee, maar toch houdt Corneel vol.
Want hij draagt die cape natuurlijk niet zonder reden.
Om 11:00 uur – vanaf 3 jaar – € 5,00 per kind

WAAR?

Clavis Conceptwinkel Alkmaar,
Het Hooge Huys, Sint Laurensstraat 1,
1811 KM Alkmaar.
De activiteiten zijn bedoeld voor
kinderen samen met hun (groot)ouders.
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Wij maken kinderdromen waar
www.clavisbooks.com

