Iedereen die volgende week niet
terug komt een hele fijne vakantie
toegewenst!

Vanavond extra avondprogramma!
Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur.
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WE ZIJN AL WEER (BIJNA) OP DE HELFT

KRIEBELDAM - Tjonge, de
vrijdag is ook al weer voorbij. De eerste week is weer
voorbij gevlogen.
Vandaag gingen de meeste
groepen nog op de valreep druk aan de slag met
de voorbereidingen voor
vanavond, de bonte avond.
Ik ben heel benieuwd wat ze
voor leuke dingen voor ons
in petto hebben vanavond.
We hebben gelukkig ontzettend mooi weer gehad
deze eerste week. Ik hoop
stiekem dat dat de komende
week ook weer zo is, ook al
lijkt het wat minder te gaan
worden.
Ik ga sowieso in ieder geval
de komende week ook weer

Vijfkamp was afzien met het warme weer.

meedoen en ik hoop de
meeste van jullie ook nog
een weekje te zien.
Ik ga dit weekend nog wel

TWEEDE WEEK BIJNA VOL
KRIEBELDAM - Gisteren
stond er een leuk bericht in
de Kriebeldammer. Er was
namelijk nog voldoende plek
voor kinderen in de tweede
week. Nou dat hebben we
geweten. De aanmeldingen stroomden vanmorgen
binnen bij Janine. Ze heeft

volgens de berichten wel drie
pennen leeg geschreven.
Gevolg is wel dat de tweede
week nu zo goed als vol is.
Mocht je je dus nog aan willen melden dan is dat nu niet
helemaal meer zeker. Tenzij
zich natuurlijk nog extra
leiding opgeeft.

weer wat leuke dingen verzinnen voor de volgende week
samen met de leiding. Tenzij
ze natuurlijk te moe zijn.

Iedereen die volgende week
op vakantie gaat wil ik alvast een hele fijne vakantie
wensen.
Groetjes Dikkie Kriebel

AVONDPROGRAMMA
Vanavond is er de Bonte Avond. Het
programma is van 19.00 tot 21.00 uur.
Tijdens de pauze wordt er koffie en thee
r de
verkocht aan de bar (en gratis ranja voo
m
kinderen), en is er ook een verloting. Nee
van
dus je portemonee mee en spek de kas
l!
doe
d
goe
een
r
voo
Kriebeldam! Het is

TERUG UIT AFRIKA MAAR
AFWEZIG OP KRIEBELDAM
AFRIKA-GRONINGEN-KRIEBELDAM - Dinsdagmorgen
kwamen ze terug op Schiphol, Linda en Elianne. De afgelopen
jaren niet weg te slaan als leiding op Kriebeldam, maar nu
afwezig. Best jammer natuurlijk. Maar ook wel begrijpelijk als
jij (Linda) net een half jaar heel veel goed werk in Afrika hebt
verricht.
We hopen (en hoorden) dat je het erg leuk hebt gehad en
hopen jullie beide hier volgend jaar weer terug te zien want we
hebben jullie gemist!
kijk ook eens op www.kriebeldam.nl of volg ons op twitter @kriebeldam
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NIEUWS & ONZIN
KRIEBEL NIEUWS, NIEUWS DAT JE RAAKT!
RECTIFICATIE: In het
weerbericht van eergisteren stond dat het gisteren
27 graden zou worden. Het
werd echter 26 graden.
Onze excuses!
HOROSCOOP - Schorpioenen hebben meer kans op
klotsende oksels door de
stand van Jupiter. Maar het
kan ook gewoon door de
zon komen.
WETENSCHAP - Mensen
die een bruine cavia als

huisdier hebben, hebben
18% minder kans op regen
tijdens hun vakantie.

HOROSCOOP. Leeuw: als je
dit weekend nog een nieuw
kapsel wilt, manen de sterren je tot spoed.

SPORT - De kantinejuffrouw
van FC Gansdorp heeft
een gevulde koek verkocht
zónder nootje! De directie
hoopt de zaak snel op te
lossen.

OPROEP - Wil de meneer die
zijn lollystokje in de Struifsteeg op de grond heeft gegooid deze weer even komen
oprapen? Dank u!

WEEKENDTIP: Het Kantklosmuseum van Eimegen is
geheel gerenoveerd en dit
weekend krijgt u 5% korting
op uw entreekaartje!

Wegens een storing veroorzaakt door brand bij
Vodastoom kunt u dit bericht
niet lezen. Excuses voor het
ongemak.

Fabrikant Kwekberry maakt
verlies. “Gek hè, want we
hebben nooit technische
problemen,” liet de directeur
via eiMessage weten.
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat loodgieters die
vaak spinazie eten minder
snel kaal worden dan advocaten die van breien houden.
HOROSCOOP: Vandaag
lopen Vissen grote kans nat
te worden vanwege de regen.

CHECK DE
WEBSITE
KRIEBELDAM - De
foto’s van woensdag en
donderdag zijn inmiddels
weer op de site gezet.
Ook staan alle
Kriebeldammers nu op
de site. De foto’s in de
afgedrukte versie zijn
zwart/wit, maar je kan ze
op de computer gewoon in
kleur bekijken!
Er staat nog veel meer
leuks op hoor, maar dat
moet je zelf maar even
bekijken.
Ook kan je ons (nog steeds)
volgen op Twitter en
Facebook.

LEIDING BEDANKT!

WAT IS COÖRDINATIE

KRIEBELDAM - We hopen
ieder jaar dat de leiding
twee weken mee kan doen
aan Kriebeldam, maar
helaas hebben een aantal
aangegeven dat ze dit jaar
maar één week mee kunnen
doen.
Dat betekent dus dat ze er
volgende week niet bij zullen zijn.
We willen jullie alvast op
het hart drukken dat Krie-

KRIEBELDAM - Coördinatie
is een moeilijk woord voor
het regelen van dingen
regelen. Je bedenkt wat, je
roept wat en je hoopt dat
het allemaal goed gaat.
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beldam volgend jaar ook
gewoon weer de eerste
twee weken van de vakantie is dus hou er vast even
rekening mee?
Ondanks het feit dat jullie
ons toch een beetje in de
steek laten willen we jullie
wel ontzettend bedanken
voor jullie inzet en hopen
jullie natuurlijk volgend jaar
terug te zien!

Op de twee foto’s hierboven
zie je twee personen. De
ene noemen we de coördinator en de andere voor het
gemak de non-coördinator.

Wat het verschil is? Nou de
non-coördinator is vooral
goed in het roepen van van
alles en hopen dat het vervolgens NIET goed goed en
de coördinator probeert het
vervolgens weer in goede
banen te leiden.
Links zie je Ineke, en rechts
Jan. Weet jij nu wie de coördinator en non-coördinator
is? :-)

de kindervakantiespelen van appingedam

VERHALEN EN FOTO´S
KRIEBELDAM
Ik vind dit wel leuk. Maar ik vind het leukst
in kriebeldam. Wand dan kan ik mijn gang
doen en dan moet je ook goed naar de uit
leg luisteren. We hebben ook nog hutten en
een speurtocht gedaan. En ik ga ook nog
knutselen.
- Babette, groep 9 -

ITE!
OOK OP DE WEBS
n natuurlijk maar

In die Kriebeldammer staa
zo
een paar foto’s. Dit komt omdat er niet
heel veel ruimte is.
wel. En
Maar op onze website is dat natuurlijk
daar zijn ze een stuk groter en in kleur.
er
Het zijn er trouwens ook veel meer en
komen telkens meer bij.
am.nl
Neem eens een kijkje op www.kriebeld

Hoi iedereen
Ik ben Thea Roggeveld en doe voor het eerst mee
en ik heb tot nu toe reuze naar mijn me zin en heb
groep 2, een gezellige groep samen met Sabrina en
Harm. De kinderen vinden het ook leuk. Woensdag
gaan we hier slapen en hebben er zin in.
Groetjes Thea

Hallo Kriebeltjes
Ik ben Sabrina en doe al heel wat jaartjes mee met
Kriebeldam. Zowel als kind en als leiding. Vandaag
was het een leuke dag, de kids hebben de hut
geverfd en naar een theaterstuk gekeken. Daarna
zijn ze met de hut verder gegaan en ik ben nog
wat nat gegooid door de kids van andere groepen.
Daarna hebben we nog met waterballonnen
gegooid en hebben ze gezwommen in het zwembad
dat ze voor de jongste groepen hadden neergezet.
En daarna een stukje geschreven voor de
Kriebeldammer.
Groetjes Sabrina, leiding groep 2
kijk ook eens op www.kriebeldam.nl of volg ons op twitter @kriebeldam
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TEKENINGEN

kijk ook eens op www.kriebeldam.nl of volg ons op twitter @kriebeldam
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EFTELING 2011
UITSTAPJE NAAR DE EFTELING IN 2011...
EFTELING - Vorig jaar zomer
kregen wij een berichtje van
de burgemeester van Appingedam dat er aan de gemeente een aantal vrijkaarten ter beschikking waren
gesteld voor de Efteling. Zij
mocht deze kaarten uitdelen
aan personen of een instantie. Nu kon ze er natuurlijk
voor kiezen om deze aan
één school te geven maar
dit heeft ze niet gedaan. De
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keuze was gevallen op Kriebeldam omdat Kriebeldam
voor alle kinderen uit Appingedam is. Omdat we maar
een beperkt aantal kaarten
hadden konden helaas niet
alle kinderen mee. We hebben er daarom voor gekozen
om alleen de kinderen van
de oudste groepen (vanaf 9
jaar) mee te nemen. Tijdens
de dag kon iedereen vrij door
het hele park rondlopen.

De reis naar het park toe
konden we gelukkig met een
luxe touringcar doen die ook
nog eens door de gemeente
Appingedam werd betaald.
Op een ontmoeting tussen
de bus en een paaltje na was
het een erg geslaagde dag
en kwamen we ‘s avonds een
uur later dan gepland om
23.00 uur weer aan in Appingedam.
We wilden jullie de artikelen

die eind vorig jaar in de krant
hebben gestaan natuurlijk
niet onthouden dus die drukken we nu nog maar even in
deze Kriebeldammer af.
Bron: Eemslander en Eemsbode 19 oktober 2011.

de kindervakantiespelen van appingedam

EFTELING 2011

kijk ook eens op www.kriebeldam.nl of volg ons op twitter @kriebeldam
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EN DAN DIT NOG...
AGENDA
Vrijdag 27 juli			
Zaterdag 28 juli			
Zondag 29 juli 			
Maandag 30 juli			
				
Dinsdag 1 augustus		
				

19.00 / 21.00 uur			
de hele dag			
de hele dag			
09.00 / 16.15 uur			
20.00 uur			
09.00 / 16.15 uur			
20.00 uur			

Bonte Avond (ASWA gebouw, ouders ook welkom!)
Uitrusten!
Uitrusten!
Normale Kriebeldamdag (alle groepen)
Avondprogramma ALLEEN VOOR DE LEIDING
Normale Kriebeldamdag (alle groepen)
Avondprogramma ALLEEN VOOR DE LEIDING

De rest van de agenda volgt later de komende week. Meedoen kan nog! Geef je snel op!

VEEL DRINKEN DIT WEEKEND!
De doos zit nog niet vol! Neem
nog meer flessen mee!
Hij staat namelijk weer in de
grote zaal, de flessendoos!
We vragen jullie ook dit jaar
weer om zoveel mogelijk lege

we hem leeg en leveren we de
flessen in. Van het geld gaan
we dan weer nieuwe spullen
kopen zoals schminck, verf,
scharen, plakband enzovoort!
We legen de doos eind volgende week (vrijdag).

flessen te verzamelen en deze
in de doos te gooien. Wat ons
betreft komt hij dit jaar helemaal vol.
Aan het eind van Kriebeldam
(en misschien ook nog wel
een keer tussendoor) halen

DAG
PRIJSLIJST VRIJ
Koffie/thee		
Frisdrank		
Ranja			

0,50
1,00
gratis

uk)
Lootjes (p.er st
		
Lootjes (5 stuks)

0,25
1,00

INFORMATIE
Een uitgave van
Vakantiespelen Kriebeldam
Vervaardigd door
ASWA REPROSERVICE
info@aswa-appingedam.nl
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Contact
Vakantiespelen Kriebeldam
Burgemeester Klauckelaan 16
9902 KZ Appingedam
Telefoon: 0596-623315
Vragen naar: Kriebeldam

Website
www.kriebeldam.nl
info@kriebeldam.nl
Overige
facebook.com/kriebeldam
twitter.com/kriebeldam
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