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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KRIEBELDAM - Nou je hebt
hem in je handen hoor... De
laatste Kriebeldammer van
2012. Vanavond sluiten we
met elkaar Kriebeldam af
met een leuke Vossenjacht
in het centrum van Appingedam.
We verzamelen gewoon
in het ASWA gebouw om
19.00 uur en gaan daarna
lopend met de groepen
naar Appingedam. De
verwachting is dat we rond
21.00 terug zijn op het
ASWA gebouw. Er bestaat
wel een kans dat dit iets
later wordt. Dus beste
ouders, geen paniek als
we nog niet terug zijn, we
komen echt wel weer!

Valt er soms wat te zien? Ohja, er ligt een camera op de grond.

En dan zal het moment daar
zijn... afscheid nemen SNIK!
Gelukkig hebben we nog
vier weken vakantie na Krie-

MEDEWERKERS KRIEBELDAM BEDANKT
KRIEBELDAM - Namens de
hoofdleiding willen we alle
medewerkers ontzettend bedanken voor hun grandioze
inzet gedurende de afgelopen één of twee weken.
Zonder jullie vrijwillige inzet
hadden we de kinderen in
Appingedam nooit deze twee

weken aan kunnen bieden.
We hopen volgend jaar ook
weer op jullie inzet te mogen
rekenen.
Voor nu, rust uit, geniet van
een welverdiende vakantie
en tot

beldam voor we weer naar
school moeten!
En na die vier weken is het
nog maar 48 weken tot

Kriebeldam 2013! Dus eigenlijk beginnen we al weer
voordat je echt tijd hebt om
ons te missen! Voor nu een
hele fijne vakantie gewenst
en tot volgend jaar!
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FOUTJES IN DE KRIEBELDAMMER
VAN GISTEREN (DONDERDAG)
VAN DE REDACTIE - In de Kriebeldammer van gisteren
stonden een aantal kleine (schijf)foutjes. Zo klopten niet
alle data in de agenda op de achterste pagina. Dit had nog
aangepast moeten worden naar deze week.
Ook stond er in een stukje op de achterpagina dat er in de
pauze van het avondprogramma een verloting zou plaats
vinden van prijzen van de winkels uit Appingedam. Dit klopt
natuurlijk niet want dit hebben we vorige week al gedaan.
Peter beloofd (volgend jaar) beterschap!
kijk ook eens op www.kriebeldam.nl of volg ons op twitter @kriebeldam
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INGEKOMEN POST
WEEK TWEE VAN KRIEBELDAM
Dit is alweer de tweede
week van Kriebeldam.
Maandag was een
gewone dag. We gingen
hutten bouwen en in de
hutten spelen. Dinsdag
was ook een gewone
dag, we werden geschminkte, en natuurlijk
hebben wij weer in de
hutten gespeelt. Woensdag gingen de oudste (7
t/m 9) naar Elders en de
jongste groepen (1 t/m
6) gingen naar Stammenhof. Donderdag

waren er dua’s voor de
kinderen die wouden
meedoen. En nu is het
al weer vrijdag. Het is
een gewone dag. Maar
vanavond moeten wij
hier om 7 uur weer zijn.
Dan gaan wij met zijn
allen naar het centrum
vossenjacht doen.
Om 9 uur zullen wij hier
weer terug zijn en afsluiten. Dan is het weekje
weer om.
Sarah Meijerhof groep 7

WEEK 2 DOOR ELISE
We hebben heel veel dingen gedaan deze week.
Bijvoorbeeld we hebben weer hutten gebouwt
en samen met de groepen naar Stammenhof en
weer liedjes zingen net zo als vorige week kan je
ook weer slapen en ga je weer naar Elders op de
fiets leuke dingen doen.
En vrijdag wel weer lekker kleuren en verder
met de hutten. En verfen op papier voor de hut.
En vrijdag avond lekker vossejacht doen dat is
hartstike leuk en je werd geschminkt en dan naar
vossejacht gaan we weer trug naar Kriebeldam
en nemen we afscheid van mekaar en de leiding.
Dat vinden we meschien niet leuk maar volgend
jaar zijn ze de allemaal weer en dan gaan we
weer 2 week met mekaar plezier maken.
Elise Heerema
Groep 7

FOTO’S OP DE WEBSITE

NIEUWE VIDEO’S

WEBSITE - Misschien hebben jullie het al wel gezien,
er staan namelijk al heel
veel foto’s op de website.
De laatste foto’s van deze
week zullen we waarschijnlijk pas zondag op de website kunnen plaatsen.

WEBSITE - Ongeveer twee
jaar terug hebben we eens
twee video’s op de website
gezet van het bootje varen
in Appingedam en van een
meisje dat in slaap viel
tijdens Kriebeldam.
Vorig jaar hebben we er
verder niet zo veel meer
mee gedaan maar dit jaar
hebben we wel een stuk of
tien nieuwe filmpjes op de
site gezet.

Ook aan de fotomapjes van
de afgelopen week worden
nog een aantal foto’s toegevoegd want er is nog steeds
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leiding die zijn foto’s in komt
leveren bij de redactie van
de website.
Kijk dus ook nog eens in de
mappen van vorige week
want misschien staan er
wel nieuwe foto’s bij. Ben
je het om wat voor reden
dan ook niet eens dat je foto
op de website staat? Stuur
dan even een mailtje en we
kijken wat we kunnen doen.

Het zijn onder andere filmpjes van de Bonte Avond
van afgelopen week.
De filmpjes zijn te bekijken
op onze eigen YouTube
pagina die je kan bereiken
door op de rode YouTube
knop te klikken rechts boven aan op onze website.
Neem eens een kijkje!

de kindervakantiespelen van appingedam

VERHALEN EN FOTO´S

GROEP 1
Ze vonden het
heel leuk in deze
groep. Ze hadden veel plezier in
Stammenhof en
hier op Kriebeldam.
Spelen op Kriebeldam was echt
heel leuk!
kijk ook eens op www.kriebeldam.nl of volg ons op twitter @kriebeldam

Kriebeldam
(kinderspeelweek)
Kriebeldam is super leuk je kan er
leuke dingen doen!
We zijn donderdag
naar Lutje Grut
geweest het was
gezellig er was
een kampvuur. Lekker warm!
Ik heb genoten
xxx Anna
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SPONSOREN 2012

NEXT FASHION
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de kindervakantiespelen van appingedam

SPONSOREN 2012

kijk ook eens op www.kriebeldam.nl of volg ons op twitter @kriebeldam
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EFTELING 2011
OLYMPISCH KAMPIOEN FILEPARKEREN 2012
KAMPIOEN - Vanmorgen vonden voor het ASWA gebouw
de nationale kampioenschappen fileparkeren 2012 plaats.
Met gepaste trots kunnen
we vertellen dat een moeder
(ja een vrouw dus) dit jaar
de winnaar is. Ze parkeerde
haar rode bolide tussen twee
reeds geparkeerde auto’s
met aan de voorzijde een
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krappe 0,5 cm. ruimte over
en aan de achterzijde slechts
0,4 cm.
Het oude record uit 2007 van
1,1 cm aan beide zijden sneuvelde hiermee ruimschoots.
De gelukkige winnares mag
daarom nu een jaar gratis
parkeren in Appingedam.
Haar reactie: “Nou lekker
dan, het was hier toch altijd al
gratis parkeren?”

de kindervakantiespelen van appingedam

UIT DE KRANT

kijk ook eens op www.kriebeldam.nl of volg ons op twitter @kriebeldam
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EN DAN DIT NOG...

OPBRENGST FLESSENACTIE
We hebben de doos met flessen vandaag maar eens leeg
gehaald en alle flessen naar
de supermarkt toe gebracht.
We hadden dit jaar maar liefst
244 flessen wat betekent dat
wij € 61,00 hebben bij elkaar

een actie om met doppen een
blindegeleidehond voor een
kind bij elkaar te sparen.

gespaard met z’n allen.
Dit komt zoals beloofd weer
ten goed aan de aanschaf
van nieuwe materialen voor
Kriebeldam 2013. De doppen
heeft Jeroen verzameld voor

Allemaal bedankt voor het
sparen!
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