Dit jaar is Kriebeldam van 8 t/m 19
juli. Dat zijn de eerste twee weken
van de vakantie.
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Aanmelden uiterlijk vrijdag 28 juni
met het aanmeldingsformulier bij het
ASWA-gebouw.

Kriebeldam is er voor alle kinderen
uit groep 3 t/m 8 van de basisscholen
uit Appingedam.
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CIRCUS!
KRIEBELDAM - Nog een paar
weekjes naar school en dan
is het al weer zomervakantie! Vier weken lang niks
doen of lekker op vakantie
in Nederland of misschien
wel ver daar buiten. Hoezo
vier weken zul je denken, de
zomervakantie is toch altijd
zes weken lang?
Dat klopt! Maar de eerste
twee weken zijn natuurlijk
bestemd voor Kriebeldam!
Voor diegenen die het nog
niet weten, Kriebeldam zijn
de kindervakantiespelen voor
alle kinderen van de basisschoolleeftijd uit Appingedam.
Ook dit jaar is er door de
commissie Vakantiespelen

dens het programma van de
Bonte Avond. Verder staan
ook de bekende activiteiten
zoals hutten bouwen, pannenkoeken bakken, zwemmen, een nachtje blijven
slapen en speurtochten weer
op het programma.

Het circus komt naar Kriebeldam, kom jij ook?

Kriebeldam weer een leuk
en uitgebreid programma
samengesteld, waarbij er dit
jaar voor het thema “Cirque
du Kriebeldam” is gekozen.
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Dit wil zeggen dat het thema
circus als een soort van rode
draad door alle activiteiten
heen zal lopen met name in
de knutselactiviteiten en tij-

Wat we precies alle dagen
gaan doen hoor je tijdens de
weken wel. Je krijgt elke dag
een krantje mee naar huis
waar alles in staat. Ook kan
je alles over Kriebeldam te
weten komen op onze eigen
website www.kriebeldam.nl.
Geef je snel op! We zien je
graag deze zomer!

Dikkie Kriebel

VOOR WIE IS
KRIEBELDAM BEDOELD?
KRIEBELDAM - Kriebeldam is er voor alle
kinderen van groep drie t/m acht van de
basisscholen uit Appingedam. Zit je nu nog in
groep twee en ga je straks naar groep drie? Dan
kun je ook al mee doen. Ook als je in groep acht
zit en straks naar de middelbare school gaat mag
je nog een jaartje mee doen.
Voor de kinderen die wel in Appingedam
wonen maar ergens anders naar school gaan
geldt eigenlijk hetzelfde, ook jullie kunnen je
aanmelden voor Kriebeldam!
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WAT MOET JE MEENEMEN?
Nou in ieder geval geen geld
want alles is al betaald.
Verder moet je wel een paar
dingen zelf mee nemen.
Bijvoorbeeld een beker voor
de ranja want ook wij denken
aan het milieu dus er zijn
geen plastic bekertjes op
Kriebeldam aanwezig.
Heel belangrijk is ook een
boterham voor tussen de

Let op!
Kinderen niet voor
08.45 uur brengen!
Een kwartier van
te voren gaat de
zaal open en is er
voldoende toezicht.

middag, want je blijft gezellig
op Kriebeldam eten.
Trek verder wat oudere
kleren aan die vies mogen
worden. Er wordt veel
gespeeld, geverfd en in het
gras gezeten.
Mocht het tijdens Kriebeldam
slecht weer zijn denk dan ook
even aan regenkleding.
Verder voor de oudere

kinderen: een goede en
veilige fiets. Want we blijven
natuurlijk niet de hele week
op het Kriebeldam terrein. De
jongste kinderen worden met
auto’s en busjes vervoerd.
Op woensdag heb je ook
slaapspullen nodig (een
eenpersoons
slaapmatje,
een slaapzak en een kussen).
Hierover lees je meer in de

Kriebeldammer die je op
maandag van ons mee naar
huis krijgt.
Als je medicijnen gebruikt
deze graag afgeven aan de
hoofdleiding!
Tot slot natuurlijk een goed
humeur, dat is nog wel het
allerbelangrijkste!

HET PROGRAMMA IN GROTE LIJNEN
Maandag en dinsdag zijn
“normale” Kriebeldamdagen.
We beginnen om 09.00 uur
en om 16.15 uur gaat iedereen naar huis.
Woensdag blijven we een
nachtje slapen! De jongste
groepen zijn ‘s morgens
vrij en komen om 13.00 uur

op Kriebeldam. Ze worden
donderdag om 08.30 uur
opgehaald. Zij slapen in het
ASWA-gebouw.
De oudste groepen komen
woensdag om 09.00 uur op
de fiets en vertrekken naar
Elders. Zij keren donderdag rond 12.00 uur terug in
Appingedam en zijn de rest

van de dag vrij. De jongste
groepen hebben op donderdag een middagprogramma
van 13.00 tot 16.15 uur (de
DUA’s).
Vrijdag is weer een normale
dag van 09.00 tot 16.15 uur
maar dan is er ‘s avonds nog
een extra avondprogramma
van 19.00 tot 21.00 uur.

WAT KOST DEELNAME AAN KRIEBELDAM
Gelukkig zijn we er ook dit
jaar weer in geslaagd een
groot aantal bedrijven zo ver
te krijgen om onze sponsor
te willen zijn (zie de logo’s
hieronder). Hierdoor is het
ons gelukt om er voor te
zorgen dat meedoen aan

Kriebeldam weer net zo veel
kost als voorgaande jaren.

maandag tijdens Kriebeldam
op dan betaal je € 13,50.

Deelname aan Kriebeldam
kost € 12,50 per kind per
week als je je voor 28 juni
bij het ASWA-gebouw hebt
aangemeld. Geef je je op de

Wel is het verstandig om je
niet te laat aan te melden
omdat er per week maar een
beperkt aantal kinderen mee
kunnen doen.

Tijdens de weken zelf hoef je
dan ook geen zakgeld mee te
nemen want alle activiteiten
die we gaan doen zijn dan
natuurlijk al betaald!
Handig toch?!
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Contact
Vakantiespelen Kriebeldam
Burgemeester Klauckelaan 16
9902 KZ Appingedam
Telefoon: 0596-623315
Vragen naar: Kriebeldam

Website & Mail
www.kriebeldam.nl
info@kriebeldam.nl
Social Media
FACEBOOK.com/kriebeldam
TWITTER.com/kriebeldam

KRIEBELDAM, DE KINDERVAKANTIESPELEN VAN APPINGEDAM

