Wij knutselen!

Elke woensdag is er een knutselworkshop
in de Clavis conceptwinkel in de Kapelstraat.
• WOENSDAG 7 SEPTEMBER
Naar school!

• WOENSDAG 5 OKTOBER
Egel op ontdekking

• WOENSDAG 14 SEPTEMBER
De jippiestok

• WOENSDAG 12 OKTOBER
Herfstpret

Robin mag voor het eerst naar school. Hij heeft er geen
zin in, maar besluit toch een kijkje te nemen. Het is heel
leuk bij de juf in de klas! Knutsel mee en wandel met
een roodborstje op je arm naar buiten.
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind

Muis is 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. Na het grappige verhaaltje maak jij ook
jouw eigen jippiestok.
Om 15.00 uur – vanaf 5 jaar
€ 5 per kind

• WOENSDAG 21 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

• WOENSDAG 28 SEPTEMBER
Het lichtje van Edison

Edison vliegt vandaag voor het eerst mee met mama en
de rest van de vuurvliegjes. Hij geniet met volle teugen
van de buitenwereld. Maar nieuwe dingen ontdekken
vraagt ook veel energie. Van Edison misschien wel net
iets meer dan van de rest van de groep. Na het verhaal
knutsel je je eigen vuurvliegje.
Om 15.00 uur – vanaf 5 jaar
€ 5 per kind
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Egel wil de hele wereld zien. Hij wil sterk en stoer
zijn en zelf nieuwe dingen ontdekken. Ga je mee op
verkenning? Na het verhaal maken we een egelfamilie
met dennenappels.
Om 15.00 uur – vanaf 5 jaar
€ 5 per kind

Vos en zijn vriendjes spelen buiten op een mooie herfstdag. Doe je mee? Na het verhaal knutselen we gekke
dieren met blaadjes uit het herfstbos.
Om 15.00 uur – vanaf 2,5 jaar
€ 5 per kind

• WOENSDAG 19 OKTOBER
Het grote monsterboek

Help, de monsters uit dit boek komen tot leven! Laat
je verrassen, maar laat ze vooral niet ontsnappen!
Laat jij ook je creativiteit de vrije loop in ons gekke
monsteratelier?
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind

• WOENSDAG 26 OKTOBER
Anna viert Halloween

Het is Halloween vandaag. Anna trekt een heksenjurk
aan en zet een zwarte punthoed op. Met haar toverstaf
zwaait ze in het rond. Hocus, pocus, het griezelfeest
kan beginnen! Geniet mee van het verhaal en knutsel
daarna jouw eigen toverstaf.
Om 15.00 uur – vanaf 2,5 jaar
€ 5 per kind

WAAR?

Clavis Conceptwinkel Hasselt
Kapelstraat 10, 3500 Hasselt
Deze activiteiten zijn bedoeld voor kinderen samen
met hun (groot)ouders. Je betaalt de dag zelf ter
plaatse en ontvangt per kind een kortingsbon van € 5,
die geldig is in een Clavis Conceptwinkel.

