Zomerkriebels!

Dit valt er te beleven
in de Clavis Conceptwinkel Brugge in juli.
• ZATERDAG 2 JULI
Anna en de zomer

Anna is dol op de zomer. Samen met haar broertje
plonsen in het zwembadje en spelen in de zandbak.
Mama heeft een leuke verrassing. Wij ook! Kom je
mee zomeren met ons?
Om 15.00 uur – vanaf 2 jaar
€ 5 per kind

• WOENSDAG 6 JULI
De jippiestok

Beer is droevig als hij Muis ontmoet. Muis is juist
heel blij, want zij heeft een jippiestok. Zo’n stok
waar je blij van wordt, dat wil toch iedereen? Samen
maken we een bijzondere jippiestok.
Om 15.00 uur – vanaf 5 jaar
€ 5 per kind

• ZATERDAG 9 JULI
Zomer met de Tockels

Kijk daar! Vijf schattige teckeltjes! Het zijn de Tockels! Vandaag gaan ze met z’n allen naar het park.
Hou jij ook van hondjes? Misschien neem je er wel
eentje mee naar huis …
Om 15.00 uur – vanaf 3 jaar
€ 5 per kind

• ZATERDAG 16 JULI
Sammie gaat kamperen

Sammie en zijn paardje Job gaan voor de allereerste keer kamperen! Ze leren er nieuwe vriendjes
kennen. Na het verhaaltje toveren we onze winkel
om in een heuse tent!
Om 15.00 uur – vanaf 2,5 jaar
€ 5 per kind

• WOENSDAG 20 JULI
Konijn heeft een wiebeltand

Konijn heeft een vervelende wiebeltand. Volgens Beer moet hij wachten … maar dat is zo
saai! Benieuwd hoe dat afloopt? Kom luisteren
en maak daarna een doosje om jouw tandjes
in te bewaren.
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind

Wij maken kinderdromen waar
www.clavisbooks.com

• ZATERDAG 23 JULI
Olivia gaat naar zee

Olivia gaat met haar vriendjes naar zee. Ze hebben
er heel veel zin in, maar niets loopt zoals verwacht ...
Kom je luisteren hoe het afloopt? Daarna gaan we
met schelpjes aan de slag.
Om 15.00 uur – vanaf 3 jaar
€ 5 per kind

• ZATERDAG 30 JULI
Karel gaat zwemmen

Karel gaat met mama zwemmen. Eerst blijft hij
op de rand zitten, maar algauw gaat hij in het
water. Karel vindt het zwembad heerlijk. Vooral
de glijbaan! Knutsel jij na het verhaaltje een echt
zwembad?
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind
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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

Doe je mee?

Dit valt er te beleven in
de Clavis Conceptwinkel Brugge in augustus.

• WOENSDAG 3 AUGUSTUS
Oscar en Nina en de zwarte vogel

• ZATERDAG 20 AUGUSTUS
Scottie

• ZATERDAG 6 AUGUSTUS
De wereld van worm. Kleuren

• ZATERDAG 27 AUGUSTUS
Heksje Mimi en kabouter William op
school

De vrienden van de vuurtoren zien een gekke vogel
dobberen op het water. Hij is helemaal verzwakt. Zal
het ze lukken om de vogel weer beter te maken? Na
het verhaal mag je een vuurtoren knutselen.
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind

Ontdek samen met Worm alle kleuren. Na het verhaal mag jij experimenteren met jouw favoriete
kleuren.
Om 15.00 uur – vanaf 2,5 jaar
€ 5 per kind

• ZATERDAG 13 AUGUSTUS
Hap slik weg

Mopperkont Odile vindt het museum maar saai. Tot
de uitgestalde krokodil haar in één hap opslokt.
Kom je luisteren hoe dit afloopt? Daarna maken we
een echt kunstwerk!
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind

• WOENSDAG 17 AUGUSTUS
Ik heb je lief zoals je bent

Egel en Muis zijn beste vrienden. Maar op een dag
struikelt Egel en landt recht op Muis. Dat prikt! Zou
Muis niet blijer zijn met een zachte vriend, in plaats
van een met stekels? Kom luisteren en knutsel een
stekelig vriendje.
Om 15.00 uur – vanaf 4 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

Pff, wat is het warm! Scottie snakt naar verkoeling
en kijkt hoe andere dieren dat doen. Wil je ook
ontdekken hoe ze dat doen? Na het verhaal doen
we een verfrissende activiteit.
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind

Heksje Mimi gaat naar school. Haar kaboutervriendje William wil ook wel een keer mee. William
belooft dat hij stilletjes in Mimi’s boekentas zal
blijven zitten. Of dat lukt? Na het verhaal maak je
een kabouterboekentas.
Om 15.00 uur – vanaf 3 jaar
€ 5 per kind

• WOENSDAG 31 AUGUSTUS
Samen naar school

Wasbeer neemt een hap van zijn boterham. Als
die op is, moet hij vertrekken. Plots kauwt hij iets
langzamer … want zo meteen gaat hij na een lange
vakantie terug naar school. Kom je mee luisteren
en spelen? We lezen het verhaal voor in verschillende talen!
Om 15.00 uur – vanaf 3 jaar
€ 5 per kind
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