Doe je mee?

Dit valt er te beleven in
de Clavis Conceptwinkel Brugge in november.
• WOENSDAG 2 NOVEMBER
Rikki-dag in Brugge

Doe de Rikki – wandeling doorlopend en gratis van
11 uur tot 18 uur. Haal je stempelkaartje op bij één
van de deelnemende boekenwinkels, verzamel 3
stempels en ontvang een cadeautje.
Wil je deelnemen aan een workshop (om 11 uur bij
Clavis, om 14 uur bij De Reyghere of om 16 uur bij
Clavis), schrijf je dan in via conceptwinkel.brugge@
clavisbooks.com

• DONDERDAG 3 NOVEMBER
We leren lezen

Ann Lootens komt voorlezen uit haar boeken voor
beginnende lezers. Luister je mee? Na het voorlezen
doen we samen nog een activiteit.
Om 15.00 uur – vanaf 6 jaar
€ 5 per kind

• ZATERDAG 5 NOVEMBER
Speelplezier met Clavis Joy

Kom alle spelletjes en puzzels van jouw lievelingspersonages ontdekken en speel naar hartenlust.
Tussendoor kan je genieten van verhaaltjes. Welk
spelletje speel jij het liefst?
Van 14.00 tot 17.30 uur – vanaf 2,5 jaar
Gratis

• WOENSDAG 9 NOVEMBER
Allemaal hond

Eigenlijk zien honden er bijna allemaal anders uit,
maar één ding is zeker: ze zijn allemaal hond! Kat
zal het ons wel even uitleggen. Na het grappige verhaaltje gaan we allemaal hondjes knutselen. Woef!
Om 15.00 uur – vanaf 3,5 jaar
€ 5 per kind

• ZATERDAG 19 NOVEMBER
De snoepplaneet

Stel je eens voor dat er op een dag geen snoepjes
meer zijn in de wereld, wat een ramp! 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 3,5 jaar
€ 5 per kind

• WOENSDAG 23 NOVEMBER
Lezen met je oren

Het is Voorleesweek! Vandaag gaan we lezen met
onze oren. Wat dat betekent? Kom het mee beleven, het wordt een bijzondere namiddag!
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind

• ZATERDAG 26 NOVEMBER
De burgemeester leest voor

Vandaag is de burgemeester van Brugge te gast
bij ons om de Voorleesweek af te sluiten! Hij komt
speciaal voor alle boekenwurmen voorlezen, samen met auteurs Ingrid Vandekerckhove en Henk
Linskens. Het wordt een fijne middag vol luister-,
knutsel- en speelplezier.
Om 14.00 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

• ZATERDAG 12 NOVEMBER
Kom, draakje!

Hoe ziet het leven van een ridder eruit? Karel
neemt ons mee in een boek vol spannende
verhalen en weetjes over ridders. Ben jij dapper
genoeg om je ridderdiploma te behalen? Alle
dappere drakentemmers zijn welkom!
Om 15.00 uur – vanaf 3 jaar
€ 5 per kind

Wij maken kinderdromen waar
www.clavisbooks.com
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Doe je mee?
Dit valt er te beleven in de
Clavis Conceptwinkel Brugge in december.
• ZATERDAG 3 DECEMBER
Klaasje Sinterklaasje en de pakjesboot

Klaasje houdt veel van Sinterklaas. Later wil hij zelf
Sint worden. Vanavond is het pakjesavond. Klaasje
vaart met zijn rubberbootje naar de pakjesboot om
Sinterklaas te helpen. Maak jij na het verhaal je eigen
pakjesboot?
Om 15.00 uur – vanaf 3 jaar
€ 5 per kind

• WOENSDAG 7 DECEMBER
Het licht van Edison

Edison vliegt vandaag voor het eerst mee met mama
en de rest van de vuurvliegjes. Hij geniet van de
buitenwereld. Maar nieuwe dingen ontdekken vraagt
ook veel energie. Na het verhaal knutsel je je eigen
vuurvliegje.
Om 15.00 uur – vanaf 5 jaar
€ 5 per kind

• ZATERDAG 10 DECEMBER
Arthur viert kerst

Hoe doe je dat eigenlijk, kerst vieren? Wat heb je allemaal nodig? Na het verhaaltje weet je het allemaal
en dan gaan we net zoals Arthur en zijn vriendjes
kerstversiering knutselen.
Om 15.00 uur – vanaf 3 jaar
€ 5 per kind

• ZATERDAG 17 DECEMBER
De kleine kerstboom

Vandaag is een speciale dag. Een heel jaar lang
heeft Kleine Boom naar deze dag uitgekeken. ‘Misschien word ik dit jaar wel een echte kerstboom!’
zegt hij opgewonden. Na het mooie kerstverhaal
maak jij je eigen kerstboom, groot of klein.
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

• WOENSDAG 21 DECEMBER
Heksje Mimi viert Kerstmis

Luister mee naar het verhaal van Heksje Mimi
en ontdek hoe zij samen met haar vriendjes de
kerstboom versiert. Daarna gaan we gezellig kerstknutselen.
Om 15.00 uur – vanaf 3 jaar
€ 5 per kind

• ZATERDAG 24 DECEMBER
De kerstman en de kerstmuisjes

We zetten onze stoelen rond de kerstboom en maken het gezellig en knus. We luisteren naar een leuk
verhaaltje over de kerstman en de kerstmuisjes en
gaan nog even spelen voor jouw kerstfeest begint.
Om 14.00 uur
€ 5 per kind

• ZATERDAG 31 DECEMBER
Het jaar van de kerstman

We maken een gezellige kring rond ons kerstboompje. Weet jij al wat de kerstman doet wanneer het geen kerst is? Ontdek het samen met
ons. Na het verhaal is er tijd om gezellig spelletjes
te spelen.
Om 14.00 uur – vanaf 3 jaar
€ 5 per kind
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