In juni maken we
een hoop plezier!

Wat als je een magische stok zou hebben? Of een toverstaf? Of een handige staart?
Dan kun je net zoveel bloemen, ijsjes en plezier toveren als je zelf wilt! Bij Clavis
gaan we deze maand ook veel plezier beleven met elkaar. Op 18 juni reizen
we als echte ridders en jonkvrouwen met de stoerste papa’s (en mama’s)
naar de middelleeuwen tijdens de Nationale Archeologiedagen.
Genoeg te doen dus!
• ZATERDAG 4 JUNI
De jippiestok

• ZATERDAG 25 JUNI
Hiep Hiep Hoeree!

• ZATERDAG 11 JUNI
De bloemetjesheks

• ZATERDAG 9 JULI
Rikki opent zijn ‘eigen’ Rikki Expo

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 … Komt dat wel goed? Na het voorlezen gaan wij
jouw eigen speciale jippiestok maken.
Om 11.00 uur – vanaf 2,5 jaar – € 5,00 per kind

Kleine Heks wordt uitgenodigd voor een echt IJsjesfeest. Maar op de uitnodiging staat dat ze een vrolijke
bloemetjesjurk moet dragen, en Kleine Heks heeft alleen
zwarte kleertjes … Wat nu? Een grappig en magisch
boek over zomerse ijsjes, zwarte rokjes en lekker jezelf
durven zijn. We maken natuurlijk bloemetjes en ijsjes!
Om 11.00 uur – vanaf 2,5 jaar – € 5,00 per kind

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, feest daarna
met ons mee! Dan maken we samen lekkere hapjes
en eten zoveel ‘taaltoetjes’ als we willen.
Om 11.00 uur – vanaf 2,5 jaar – € 5,00 per kind

• ZATERDAG 18 JUNI

(Nationale Archeologiedagen: 17-18-19 juni)

Ridder Milan en de draak

Morgen is het Vaderdag! Ridder Milan wil graag een
dappere ridder worden en hij vraagt zijn vader om hulp.
Vandaag ga je met je vader (of moeder als ze durft)
terug naar de middelleeuwen en zullen we nog weleens zien wie het dapperst is. We knutselen een stoer
Papa-zwaard en doen leuke middeleeuwse spelletjes.
Kom je ook verkleed als ridder, jonkvrouw of draak?
Om 11.00 uur – vanaf 2,5 jaar – € 5,00 per kind

SCHRIJF
JE SNEL IN!

Mail naar conceptwinkel.
alkmaar@clavisbooks.com en
vermeld de datum van de activiteit
en het aantal kinderen.
Wij maken kinderdromen waar
www.clavisbooks.com

Zo leuk! De hele zomervakantie (van 9 juli t/m
27 augustus) komt het lieve konijntje Rikki bij
ons in de winkel wonen. Je kunt deze interactieve
belevingsexpo elke dag bezoeken.
€ 5,00 per bezoeker (kinderen t/m 2 jaar gratis)

SAVE
THE
DATE!

Waar? Clavis Conceptwinkel Alkmaar, Het Hooge
Huys, Sint Laurensstraat 1, 1811 KM Alkmaar.
De activiteiten zijn bedoeld voor kinderen samen met
hun (groot)ouders. Schrijf je snel in! Mail naar conceptwinkel.alkmaar@clavisbooks.com en vermeld de
datum van de activiteit en het aantal kinderen.
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