Wij lezen voor!
Elke zaterdagochtend wordt er
voorgelezen in de Clavis Conceptwinkel Brugge.
• ZATERDAG 3 DECEMBER
Het is sinterklaas!
• ZATERDAG 5 NOVEMBER
DAAR ZIT MUZIEK IN

Kom luisteren naar twee verhalen boordevol muziek
en toverkracht: De grote verkleinspreuk en De viool
van Dario.
Om 11.00 uur – vanaf 4 jaar

• ZATERDAG 12 NOVEMBER
Lief voor elkaar

In het leven moet je geven en nemen, maar ook zorg
dragen voor elkaar. Met de verhalen Jij zorgt voor
mij en Voor jou leer je hoe je lief kan zijn voor elkaar.
Om 11.00 uur – vanaf 4 jaar

• ZATERDAG 19 NOVEMBER
Lekker delen

Kom genieten van een warme ochtend en trek je
muts en trui aan. We lezen voor uit De rode muts en
Lena’s lievelingstrui. Zo leer je het plezier van delen.
Om 11.00 uur – vanaf 4 jaar

• ZATERDAG 26 NOVEMBER
Sinterklaas en het geheimzinnige orgeltje

Zin in een superlang Sinterklaasverhaal? Wel,
Detectivepiet heeft jullie hulp nodig, want op de
stoffige zolder van het kasteel heeft Muziekpiet een
draaiorgeltje gevonden. Van wie is dat wonderlijke
ding eigenlijk? Kom jij het mee uitzoeken?
Om 15.00 uur – vanaf 4 jaar
€ 5 per kind

WAAR?

Brugge
Clavis conceptwinkel  
8000 Brugge
Sint-Amandsstraat 5,

Wij maken kinderdromen waar
www.clavisbooks.com

Sinterklaas komt eraan, heb jij jouw schoentje al
gezet? Kom langs in onze winkel en kies jouw
favoriete sinterklaasverhaal, wij lezen het graag voor!
Om 11.00 uur – vanaf 2,5 jaar

• ZATERDAG 10 DECEMBER
Het is bijna Kerstmis

Wat is het mooiste cadeautje dat je kunt krijgen?
Vriendschap! Geniet mee van Een heel speciaal
cadeau en Kleine tractor en de kerstboom.
Om 11.00 uur – vanaf 3 jaar

• ZATERDAG 17 DECEMBER
Kerstpret

Weet jij al hoe je een kerstboom moet versieren?
Luister mee naar Kerstpret en Luuk en Lotje. Het
is Kerst! en ontdek precies hoe dat moet.
Om 11.00 uur – vanaf 3 jaar

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
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