Wij knutselen!

Dit valt er te beleven in de
Clavis Conceptwinkel Brugge in september.
• ZATERDAG 3 SEPTEMBER
Hallo klasje

• ZATERDAG 24 SEPTEMBER
Ik wil een wolk

• ZATERDAG 10 SEPTEMBER
Hoe Tito zijn neus kwijtspeelde

• WOENSDAG 28 SEPTEMBER
Heksje Mimi en het laatste rolletje
wc-papier

Karel gaat graag naar school. Hij heeft een lieve juf
en veel vriendjes. Er gebeurt van alles op school!
En bij jou op school? Doe jij ook zoals Karel? Kom
lekker luisteren en mee knutselen.
Om 15.00 uur – vanaf 2,5 jaar
€ 5 per kind

Clown Tito is de ster van Circus Rondo. Tito rent,
danst en springt. Maar op een dag gebeurt er iets
vreemds. Tito speelt zijn neus kwijt! Komen jullie
helpen zoeken? Na het verhaal knutselen we een
clowntje.
Om 15.00 uur – vanaf 3 jaar
€ 5 per kind

• WOENSDAG 14 SEPTEMBER
De snoepplaneet

Stel je voor dat er op een dag geen snoepjes meer
zijn … Ga je mee op avontuur naar de snoepplaneet?
Rara, wat gaan we na het verhaaltje knutselen? Alle
lekkerbekjes zijn welkom!
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind

• ZATERDAG 17 SEPTEMBER
Koning Mier

Alle mieren in de mierenkolonie zijn hard aan het
werk, maar koning mier hoeft helemaal niets te
doen. Zou iemand hem missen als hij gewoon zou
weglopen? Ben jij ook benieuwd hoe mieren hun
holletje onder de grond maken? Wij gaan het ook
eens proberen!
Om 15.00 uur – vanaf 5 jaar
€ 5 per kind

Lucas verveelt zich. Hij heeft al met al zijn speelgoed gespeeld. Hij wil iets nieuws: een wolk...
Maar hoe speel je eigenlijk met een wolk? Kom
dat maar lekker ontdekken.
Om 15.00 uur – vanaf 3 jaar
€ 5 per kind

Heksje Mimi heeft nog maar één rolletje wc-papier,
maar o jee, poes Bobo gaat ermee aan de haal.
Wat nu? Na het grappige verhaal gaan we creatief
aan de slag met … rolletjes wc-papier.
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 oktober.

• ZATERDAG 8 OKTOBER
Op zoek naar de herfst

De kinderen uit de klas van meester Sander krijgen
een bijzondere opdracht. Ze moeten de herfst mee
naar de klas nemen. Maar hoe doe je dat? Als Fien
en Ramses op pad gaan, ontdekken ze hoe het
komt dat bomen hun bladeren verliezen en hoe paddenstoelen kunnen groeien. Luister mee en knutsel
daarna je eigen herfsttafereel.
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind

• WOENSDAG 12 OKTOBER
Altijd maandag

Muis en Borre houden van besjes eten. En van
samen naar de maan kijken. Luister mee naar het
warme verhaal over een mooie vriendschap. Daarna
knutselen we de ruimte in een kijkdoos.
Om 15.00 uur – vanaf 5 jaar
€ 5 per kind

• ZATERDAG 15 OKTOBER
Ritsel knisper in het bos

Zwiep, zwaai, tik, tik. De wind blaast takken tegen
de ruiten. Ga je mee op stap? We genieten van
een verhaal over de herfst en knutselen daarna met
kastanjes.
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind

• ZATERDAG 22 OKTOBER
Welkom in onze boom

Vogeltje zoekt heel lang naar de perfecte boom.
En eindelijk, daar is ie! Prachtig groot, met dikke,
stevige takken om een nestje op te bouwen. Maar zij
is niet de enige die graag in de boom wil wonen …
Na het verhaal wil jij vast ook zo’n gezellige boom
maken waar veel diertjes in kunnen wonen.
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind

• WOENSDAG 26 OKTOBER
Jonnie

Jonnie is een heel lieve spin, maar niemand weet
het ... behalve jij! Als je naar dit verhaal bent komen luisteren tenminste. Na het verhaal maak je
je eigen lieve spin.
Om 15.00 uur – vanaf 3 jaar
€ 5 per kind

• ZATERDAG 29 OKTOBER
Oma’s wonderbaarlijke griezelhuis

Over dit superleuke verhaal gaan we nog niets
verklappen. Nieuwsgierig? Schrijf je dan snel in!
Na het verhaal maak jij je je eigen griezelhuisje.
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind
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