Ik voel me goed!

Dit valt er te beleven in de Clavis conceptwinkel
Herkenrode in mei
• ZATERDAG 7 MEI
Een doosje vol liefde

Illustrator Katrien Benaets leest voor! Beertje Max
wil zijn mama verrassen met een doosje vol lekkers.
Luister je mee naar het verhaal van Max? Daarna
knutsel jij voor jouw mama ook een doosje vol liefde.
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind

• ZATERDAG 14 MEI
Gezond met Rex. Lekker eten

Leer samen met Rex hoe je je lichaam en geest
gezond kunt houden. Illustrator Esther Lekanne leest
voor uit haar vrolijke en leerrijke boek over lekker
eten: over eten, spijsvertering en op een goede manier met voeding bezig zijn. Daarna gaan we zelf
gezond smullen …
Om 15.00 uur – vanaf 6 jaar
€ 5 per kind

• ZATERDAG 21 MEI
Anna voelt zich goed

Anna voelt zich goed. Ze eet gezond, gaat op tijd
naar bed, speelt graag, is beleefd, zorgt voor zichzelf
en helpt graag anderen. En ze vindt het fijn dat ze
al heel veel zelf kan. Doe lekker mee met Anna, dan
voel jij je ook goed!
Om 15.00 uur – vanaf 3 jaar
€ 5 per kind

• ZATERDAG 28 MEI
Konijn heeft een wiebeltand

Konijn heeft een vervelende wiebeltand. Wanneer
valt die nu uit? Volgens Beer moet hij wachten …
maar dat is zo saai! Luister mee naar het verhaal
en knutsel daarna een leuk tandendoosje voor jouw
wiebeltandjes.
Om 15.00 uur – vanaf 5 jaar
€ 5 per kind
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Speelkriebels!

Dit valt er te beleven in de Clavis
conceptwinkel Herkenrode in juni
• ZATERDAG 4 JUNI
Klein wit visje en het vreemde ding

Op een ochtend ontdekt Klein wit visje iets bijzonders. Het ruikt raar, het voelt vreemd en het smaakt
niet echt lekker … Kom jij samen met Klein wit visje
uitvissen wat het precies is? Na het verhaal gaan
we jouw zintuigen ook prikkelen!
Om 15.00 uur – vanaf 2,5 jaar
€ 5 per kind

• ZATERDAG 11 JUNI
Papa, ik wil spelen!

Teun en papa zijn een dagje thuis. Papa wil het
huis opruimen en de afwas doen, maar daar heeft
Teun helemaal geen zin in. Al snel verzinnen ze iets:
samen vallen ze het afwasmonster aan en trekken
ze door de sokkenjungle. Luister naar het grappige
verhaal en knutsel daarna een coole medaille of een
trofee voor jouw papa (want het is bijna vaderdag).
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind

• ZATERDAG 25 JUNI
Rikki aan zee

Rikki gaat voor de eerste keer naar zee. Het wordt
een geweldige vakantie! Geniet lekker mee van het
verhaal. Daarna krijg jij een Rikki aankleedpopje.
Ontwerp jij dan leuke vakantiekleertjes voor Rikki?
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind
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• ZATERDAG 18 JUNI
De jippiestok

Beer is droevig als hij Muis ontmoet. Muis is juist
heel blij, want zij heeft een jippiestok. Beer mag die
wel even lenen, want van de stok word je vrolijk.
Maar de andere dieren in het bos willen natuurlijk
ook zo’n magische stok … We genieten van het
grappige verhaal en gaan daarna op zoek naar onze
eigen jippiestok.
Om 15.00 uur – vanaf 5 jaar
€ 5 per kind
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