Na de zomervakantie gaan
we weer naar school!
Dat zal even wennen zijn. Zeker als je voor de eerste keer naar school gaat.
Wasbeer vindt dat ook best spannend. Sam en heksje Mimi niet. Maar is het
wel de bedoeling dat ze stiekem een vriendje meenemen naar de klas?
Doe mee met onze gezellige activiteiten, elke zaterdag
om 11.00 uur in onze Clavis Conceptwinkel in Alkmaar.

• ZATERDAG 3 SEPTEMBER
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 weer
naar school. Wat spannend! Wasbeer is een beetje
nerveus …
Samen lezen we dit bemoedigende verhaal en maken
we iets moois om je schoolspulletjes in te bewaren.
om 11.00 uur – vanaf 2,5 jaar – € 5,00 per kind

• ZATERDAG 17 SEPTEMBER
Sam en Bennie gaan naar school

Het is tijd voor Sam om naar school te vertrekken. Snel
stopt ze haar spullen in haar tas. Haar hondje Bennie
wil niet alleen thuisblijven, hij wil mee! En Bennie kijkt
zo zielig dat Sam het voor één keertje goed vindt. Wat
zal de juf daarvan zeggen?
Eerst lezen we samen dit grappige verhaal, en dan
maken we een leuke ketting voor de juf. Of een halsband voor je hondje …
Om 11.00 uur – vanaf 2,5 jaar – € 5,00 per kind

• ZATERDAG 10 SEPTEMBER
(DAG VAN DE BOERIN)
Kleine tractor en het babyhertje

• ZATERDAG 24 SEPTEMBER
Heksje Mimi en kabouter William op
Op een dag vindt Kleine Tractor bij het bos een babyherschool
tje dat zijn pootje verzwikt heeft. Zorgzaam ontfermt
Kleine Tractor zich over het gewonde dier, samen met
zijn vrienden van de boerderij. Als het babyhertje weer
beter is, is het tijd om afscheid te nemen …
Na het voorlezen van dit warme verhaal spelen we boerderijspelletjes en maken we mooie eieren.
Om 11.00 uur – vanaf 2,5 jaar – € 5,00 per kind

Heksje Mimi is klaar om naar school te fietsen. Haar
kaboutervriendje William wil ook wel een keer naar
school. Hij belooft dat hij stilletjes in Mimi’s boekentas
zal blijven zitten. Maar op school sluipt hij toch de
klas binnen …
Wil jij na het voorlezen van dit magische verhaal ook
wel zo’n grappige, eigenwijze kabouter? Dan maken
we er samen eentje!
Om 11.00 uur – vanaf 2,5 jaar – € 5,00 per kind
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SCHRIJF JE SNEL IN!

Wij maken kinderdromen waar
www.clavisbooks.com

Mail naar conceptwinkel.alkmaar@clavisbooks.com
en vermeld de datum van de activiteit en het aantal kinderen.

