Wij knutselen!

Dit valt er te beleven in de Clavis
conceptwinkel Brugge in mei.
• ZATERDAG 7 MEI
Koenijn heeft altijd een (goed) idee
Mama moet werken en Koenijn mag haar niet
storen. Maar wat moet hij nu doen als hij een
zandtaart voor haar wil maken, en het begint
opeens te regenen? En wat moet hij doen als
hij een schilderij voor haar wil maken, maar het
papier is te klein? Gelukkig heeft Koenijn zelf
altijd wel een (goed) idee.. Wat zou jij doen?
Na het lieve en grappige verhaal mag jij een
verrassing voor jouw mama knutselen.
Om 15.00 uur – vanaf 3 jaar
€ 5 per kind

• WOENSDAG 11 MEI
De kar van Noah
Paloma voelt zich eenzaam nadat haar beste
vriendin is verhuisd. Tot ze Noah ontmoet en
hij haar vraagt of ze mee wil met zijn kar. Onderweg leert Paloma dat aardig zijn het beste
middel tegen eenzaamheid is. Vriendschap,
vrijgevigheid en je thuis voelen zijn de ingrediënten van dit warme verhaal waarmee we
ook aan het knutselen gaan.
Om 15.00 uur – vanaf 5 jaar
€ 5 per kind

• ZATERDAG 14 MEI
Clowntje Flap kan het
Flap gaat voor de allereerste keer als clown
optreden in het circus. Wat spannend! Als de
voorstelling bijna begint, wordt Flap opeens
heel zenuwachtig. Hij durft zijn act niet meer
op te voeren … Gelukkig staan zijn circusvriendjes voor hem klaar. Durf jij komen luisteren en knutselen? Dan word je een echte
acrobaat in ons circus.
Om 15.00 uur – vanaf 2,5 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

Wij maken kinderdromen waar
www.clavisbooks.com

• ZATERDAG 21 MEI
Hiep, hiep, hoeree!
De oma van Abby kookt zoveel eten dat Abby
een verrassingsfeest organiseert. Iedereen is
welkom! Familieleden en mensen uit de buurt
dansen, eten en feesten samen. Hiep hiep
hoeree, wie wil er kipsaté? Een verhaal op
rijm vol ritme en muziek. Daar wil je zeker bij
zijn! Kom jij mee feesten?
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind

• WOENSDAG 25 MEI
Het boek van Pip
Ik ben Pip en dit is mijn boek. Waf Waf Waf
Waf! Horen jullie dat? Dat is mijn vriend Timotheüs Vanderlange. Timotheüs is de langste
hond van de hele wereld. Echt waar. Willen
jullie Timotheüs eens zien? Ja toch? En hoe
lang lang lang lang lang is Timotheüs volgens
jou? Dat wil je vast zelf bedenken …
Om 15.00 uur – vanaf 3 jaar
€ 5 per kind

• ZATERDAG 28 MEI
Heksje Mimi en het zieke vogeltje
Heksje Mimi en Roosje vinden een klein vogeltje in het bos. Hij kan niet lopen en niet
vliegen. De heksjes nemen het diertje mee
naar huis. In een oude kinderwagen maken
ze een warm nest en ze zoeken eten in het
bos. Maar kunnen ze hun nieuwe vogelvriend
ook leren vliegen? Na het verhaaltje knutsel
je lekker mee.
Om 15.00 uur – vanaf 3 jaar
€ 5 per kind
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Wij knutselen!

Dit valt er te beleven in de Clavis
conceptwinkel Brugge in juni.
• ZATERDAG 4 JUNI
De grote vijf
Dani logeert bij opa. In zijn huis hangt een
schilderij met vijf wilde dieren erop. De olifant,
de leeuw, de neushoorn, het luipaard en de
buffel. ‘Dat zijn de grote vijf,’ zegt opa. ‘Dat zijn
vijf beroemde dieren uit mijn geboorteland. Ik
zal je over elk dier vertellen.’ Na dit bijzondere
verhaal maken we een bijzonder knutselwerkje:
een mooie dierentotem.
Om 15.00 uur – vanaf 3 jaar
€ 5 per kind

• WOENSDAG 8 JUNI
Regenbooghoedje
Woesj! De hoed van Beer waait weg. Van
Schildpad naar Kikker, van Eend naar Vogel.
Krijgt Beer zijn hoed nog terug? Na het grappige en vrolijke verhaal knutselen we een kunstwerkje met kleurrijke papierpropjes.
Om 15.00 uur – vanaf 3 jaar
€ 5 per kind

• ZATERDAG 11 JUNI
De wiebelbillenboogie
Als mama even weg moet, zorgt papa voor
de kinderen zoals alleen hij dat kan. Binnen
de kortste keren wordt het een vrolijke bende.
Alles kan en alles mag. Wat zou mama daarvan vinden? En jouw papa, wat zou jouw papa
doen? Kom samen met je papa mee genieten.
We maken er een heel leuke middag van!
Om 15.00 uur – vanaf 3 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

ZOMERAGENDA
25/06: braderie met stockverkoop
juli & augustus: Anna zomerzoektocht
Anna voorleessessies
elke woensdag, donderdag en zaterdag

Wij maken kinderdromen waar
www.clavisbooks.com

• ZATERDAG 18 JUNI
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

• WOENSDAG 22 JUNI
Grote Anna op kamp
Grote Anna gaat op kamp met de jeugdbeweging. Samen met haar vriendjes wacht ze
op het perron op de trein. Lotte, Noor, Finn en
Arthur zijn er al. Zij zitten bij de Kapoenen, net
als Anna. Leidster Kaat en leider Sander zullen
de hele week leuke spelletjes spelen met hun
Kapoentjes. Ze gaan slapen in een tent en
eten aan een tafel gemaakt van boomstammen. Het wordt een leuke vakantie! Hoe zou
de kampeerplaats van Anna eruit zien? Dat
mag jij bedenken en knutselen na het verhaal!
Om 15.00 uur – vanaf 5 jaar
€ 5 per kind

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.

