Een nachtje blijven slapen? Jazeker!
Lees er alles over op pagina 2!

Telefoonnummers voor noodgevallen
woensdagavond en -nacht zie pagina 8.

NACHTJE SLAPEN

Tekeningen, verhalen en mopjes
inleveren voor 12.00 uur bij Peter!
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CIRQUE DU KRIEBELDAM 2013
KRIEBELDAM - Hallo Kriebeldammers! De tweede
Kriebeldamdag is ook al
weer voorbij gevlogen!
Maar wat was het weer een
leuke dag zeg.
Ik heb echt van alles gedaan
vandaag. Heerlijke pannenkoeken gegeten en toen ook
nog een bak popcorn.
Daarna ben ik nog even
naar de Stammenhof geweest en heb daar samen
met een paar groepen lekker van de glijbaan gegleden, en geschommeld en
op zo’n draaiding gezeten.
Dat had ik beter niet kunnen
doen, want ik werd me toch
een partijtje misselijk!
Volgens mij had ik veel te
veel pannenkoeken gegeten.

Lekker verkoeling zoeken bij het zwembad!

Gelukkig stond er een wchokje bij de Stammenhof,
haha! Wist je trouwens dat
deze er speciaal voor Kriebeldam is neergezet en dat
we dit gesponsord hebben

gekregen?
Ook ben ik nog even gaan
kijken bij groep 9 die naar
het Schildmeer was gegaan
op de fiets. Jeetje wat hadden ze een lol zeg, maar het

water vond ik persoonlijk
best nog wel erg koud!
En nu ben ik moe... Ik ga
lekker vroeg naar bed vanavond. Morgen weer een
lange dag! Dikkie Kriebel

VRIJDAGAVOND OOK PROGRAMMA
KRIEBELDAM - We kunnen
het niet vaak genoeg zeggen... Vrijdagavond hebben
we nog een extra avondprogramma. Nouja, extra...
we doen dat eigenlijk altijd
dus zo heel erg extra is het
eigenlijk ook niet.

Maar wel handig om nu al
vast te weten want dan kan
je vast thuis tegen je pappa
en mamma zeggen dat je
dan ook nog weer naar
Kriebeldam toe moet.
Het programma duurt van
19.00 tot 21.00 uur.
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OEPS ER GING EVEN WAT MIS
KRIEBELDAM - Gister hadden we te maken met wat kleine
opstartproblemen wat betreft de Kriebeldammer en de
foto’s op de website.
Als eerste liep tijdens het drukken van de Kriebeldammer
het kopieerapparaat helemaal vast. En toen waren er nog
niet genoeg Kriebeldammers klaar voor alle kinderen.
Als je nog een Kriebeldammer wil hebben dan kan je
deze vragen aan je leiding. Ook staat hij inmiddels op de
website.
Vervolgens ging het plaatsen van de foto’s op de website
ook wat minder soepel dan verwacht. Inmiddels staan de
eerste foto’s er op. De rest volgt zo snel mogelijk!

kijk ook eens op onze WEBSITE ga naar KRIEBELDAM.NL

pagina 1

SLAAP NIEUWS
ALLES OVER HET NACHTJE SLAPEN VAN DE JONGSTE GROEPEN
KRIEBELDAM – Woensdagavond blijven we allemaal
een nachtje op Kriebeldam
slapen. Tenminste, daar
gaan we van uit!
De kinderen van de jongste groepen blijven in het
ASWA-gebouw slapen. Let
even goed op het programma en de speciale tijden op
woensdag en donderdag.
De jongste groepen (1 t/m 7)
komen woensdag om 13.00
en zijn woensdagochtend
dus vrij. Zij nemen dan
gelijk hun slaapspullen mee.

Je mag deze op het podium
neerleggen.

13.00 tot 16.15 uur (knutselactiviteiten).

‘s Middags hebben we een
programma in Stammenhof
of op de voetbalvelden van
Appingedam en we eten
‘s avonds patat met knakworstjes op Kriebeldam.
‘s Avonds om 21.00 uur
gaan alle kinderen die niet
blijven slapen naar huis.
Donderdagochtend om
08.30 uur gaan alle andere
kinderen van de jongste
groepen naar huis. Donderdagmiddag zijn er dan voor
hen nog weer de DUA’s van

De oudste groepen (8 t/m
12) komen woensdag om
09.00 uur op Kriebeldam
met hun slaap-spullen en
leggen deze in de carport/
aanhangwagen neer. Ze
komen allemaal op de fiets,
want ze vertrekken direct
daarna via een lange tocht
naar Elders. Wij zorgen voor
het vervoer van de slaapspullen. Neem wel even een
broodje en wat te drinken
voor onderweg mee en laat
je fiets nog even goed nakij-

ken thuis (banden oppompen, remmen controleren
enz.). Na de overnachting
komen ze donderdag om
ongeveer 12.00 uur terug in
Appingedam en zijn de rest
van de dag vrij.
De kinderen van de oudste
groepen die niet mogen blijven slapen draaien woensdag het programma van
de jongste groepen mee,
beginnen om om 13.00 uur
en gaan om 21.00 uur naar
huis. Donderdagochtend
zijn ze dan dus ook vrij!

SLAAPSPULLEN
BELANGRIJK - Vergeet
morgen niet je luchtbed
of matje, slaapzak en
kussen mee te nemen!
Gezien de ruimte die we
hebben dit jaar uitsluitend
éénpersoons luchtbedden
of matjes meegeven aan
aan uw kind.
Verder is het belangrijk
om ook extra warme
kleren voor ‘s avonds
mee te geven (vooral
naar Elders) want ze
hebben ook ‘s avonds
nog buitenactiviteiten. En
vergeet ook de boterham
voor tussen de middag niet.

Een “hele hoop” leiding dit jaar. De foto is gemaakt tijdens de teambuilding op Ekenstein zaterdag.

OUDSTE GROEPEN SLAPEN MORGEN OP ELDERS! WAAR? JA OP ELDERS!
ELDERS – De oudste
groepen (8 t/m 12) komen
woensdag om 09.00 uur op
Kriebeldam met hun slaapspullen en leggen deze in
de carport/aanhangwagen
neer. Ze komen allemaal op
de fiets, want ze vertrekken direct daarna via een
lange tocht naar Elders. Wij
zorgen voor het vervoer van
de slaapspullen. Neem wel
even een broodje en wat
te drinken voor onderweg
mee en laat je fiets nog even
goed nakijken thuis (banden
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oppompen, remmen controleren enz.). Na de overnachting komen ze donderdag
om ongeveer 12.00 uur
terug in Appingedam en zijn
de rest van de dag vrij.
De kinderen van de oudste
groepen die niet mogen
blijven slapen draaien
woensdag de hele dag het
programma van de jongste
groepen mee. Je kan dan
dus niet mee fietsen naar
Elders en daar ‘s avonds
opgehaald worden.

Dus eigenlijk zou je gewoon
mee moeten gaan naar
Elders want anders mis je
een heel groot deel van het
superleuke programma wat
de leiding daar voor jullie in
petto heeft.
Wat je eigenlijk allemaal
mee moet nemen? Slaapzak, éénpersoons luchtbed
en een kussen. Is dat alles?
Welnee joh! Nog veel meer!
In ieder geval een boterham
voor woensdag tussen de
middag, want het is ver

fietsen dus onderweg moet
er goed gegeten worden.
Verder je zwemkleding en
een handdoek want we
maken waarschijnlijk een
tussenstop om te gaan
zwemmen! Nu dan alles?
Nee! Nog meer... Want je
moet ook nog extra kleren
mee nemen. Vooral voor ‘s
avonds omdat we op Elders
tot laat op de avond buitenactiviteiten gaan doen. Dus
een lange broek en een trui
zijn echt wel nodig. Dat was
het wel zo’n beetje.
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WALL OF FAME
DUA’S OP DONDERDAGMIDDAG
KRIEBELDAM - Vanmorgen
kregen we de vraag van
een paar mensen wat nu
eigenlijk de DUA’s precies
zijn. Nou dat is eigenlijk heel
simpel. Dat zijn gewoon
hele leuke knutselactiviteiten. Deze worden altijd op
donderdagmiddag voor de
kinderen van de jongste
groepen georganiseerd van
13.00 tot 16.15 uur.
Dan zijn de kinderen van de
oudste groepen namelijk

lekker vrij omdat ze net
terug zijn van Elders.
Als je bij de oudste groepen
zit en niet blijft slapen ben
je in principe dus donderdag de hele dag vrij, maar
je mag wat ons betreft dan
ook wel bij de DUA’s komen
knutselen.

NOG NIET TE LAAT!
Het kan nog steeds, een t-shirt
laten bedrukken! Vanmiddag zijn
alle shirts die klaar zijn uitgedeeld.
Wil jij nou ook een shirt hebben?
Lever deze dan zo snel mogelijk in.
Het kost dit jaar maar 2,50...

Het is wel zo dat de knutselactiviteiten met name zijn
bedacht voor de jongste
kinderen.

Gemaakt door Kyra

Gemaakt door Destiny uit groep 5

Door Somaya Venderbos uit groep 9

Door Kaylee Duivis uit groep 9

like ons op FACEBOOK ga naar facebook.com/kriebeldam

pagina 3

WEER ENZO
HALLO LIEVE KRIEBELS!
Hallo lieve Kriebels,
Ik hoor dat jullie allemaal
leuke dingen aan het
doen zijn. Van popcorn tot
pannenkoeken
bakken,
van kleuren tot midgetgolf.
Morgen gaan jullie zelfs een
nachtje slapen! Nu hoor ik
dat er kinderen zijn die niet
naar Elders durven.

Dat durfde ik vroeger ook
niet. Maar weet je... Als je
er eenmaal geweest bent,
dan wil je steeds weer!
Je doet namelijk allemaal
leuke spellen. En mochten
er dingen gebeuren die je
echt niet durft, dan zeg je
dat gewoon tegen je leiding.
Dus vraag je ouders om te

bellen met Kriebeldam dat
je toch mee wilt en sta hier
morgen met een goede fiets
om negen uur voor de deur.
Groet,
Cynthia (al 24 jaar lang).
Dit jaar even geen leiding
maar wel een beetje
aanwezig :-)

Door Iemand uit een groep

Gemaakt door Rosalie uit groep 11

Van iedereen uit groep 11

Gemaakt door Ole T. Horsten.

WEERSVERWACHTING
erieus een weerbericht brengen aan jullie? Dat
meen je serieus? Dat kan je toch niet menen?
Kriebeldam is niet serieus, Kriebeldam is lol
maken en gek doen. Daarom nu een gekke
weersverwachting. Morgen gaat het vriezen, valt
er sneeuw en we verwachten dat het heel hard
gaat waaien. Maar goed, net als met het echte
weerbericht zal daar ook wel niks van kloppen!
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INGEZONDEN POST
INGEZONDEN POST (1)

KIJK NOU WAT LEUK!
Gisteren een Kriebeldammer vol
met mededelingen en informatie,
vandaag barstensvol tekeningen
en verhaaltjes van kinderen &
leiding. Zo zien we dat graag!
Donderdag en vrijdag weer!?

Wij hebben een ontzettend
leuke groep. We hebben
pocorn gebakken. We gaan
missschien zwemmen en
naar Stammenhof.
Lekker buitenspelen!
We hebben gisteren geschminkt en geverft. Ja
morgen is het woensdag en
dan blijven we slapen. We
hebben daar best wel zin in
lekker de leiding plagen!
Groetjes van Groep 6

We hebben ons heel erg
na ons zin. We hebben
gesminkt en water gevegd
gehad. Het was heel leuk.
Circus!
Groep 4 Kriebeldam
Ik vint Kriebeldam hil heel
luik leuk.
Annoniem
Op Kriebeldam vint ik het
alerleuks Stamenhof.
Naam onbekend.

T-SHIRTS LATEN BEDRUKKEN
KRIEBELDAM - Je wist al
wel dat je een t-shirt kan
laten bedrukken maar we
hadden jullie nog niet laten
zien wat er op kwam te
staan. Dat zie je nu op de
foto hiernaast, waarop Miranda even het shirt showt.
Weet je eigenlijk wel hoe
het drukken gaat? Vast niet,
dus dat zullen wij eens even
vertellen.
Vroeger was het drukken va
de t-shirts een heel karwei.
We moeten een soort van
stempel maken en met verf
werd het shirt gedrukt.
Later werd dit door FG
print, een bedrijf in Appingedam voor ons gedaan.
Dat was op zich heel mooi,
maar toen moest je altijd op
woensdag voor 11.00 uur

de shirts inleveren en kreeg
je hem pas op vrijdag terug.
Was je te laat dan had je
pech gehad.
Nu drukken wij de shirts
zelf. We hebben het logo al
voor Kriebeldam aan ontworpen en laten drukken bij
een bedrijf. We hebben zelf
een grote persmachine en
kunnen op elk moment van
de dag shirts drukken.
Je kan dus elke dag van de
week nog beslissen of je
een shirt wilt hebben.
Er is echter wel één maar
bij. We hebben een beperkt
aantal “stickers” besteld
dus geldt wel: op=op. Zelf
even een t-shirt inleveren en
2,50 want dat is de prijs die
wij hiervoor rekenen.

Miranda showt hier het Kriebeldam t-shirt van 2013

INGEZONDEN POST (2)
Ik vint de huten bouwen
heel lukst. En de jaaren het
liefst.
Thomas Koolman
Schijffouten in de stukjes
van de kinderen? Die laten
we er lekker in staan. We
nemen alles letterlijk over.
Dus denk nou niet dat wij
niet goed kunnen schrijven!
Hoewel, de redactie van de
Kriebeldammer ook regelmatig een typefoutje maakt!

volg ons op TWITTER via @kriebeldam en #kriebeldam

Hallo, ik ben Salina.
Ik vind het hier heel leuk.
Maar woensdag blijf ik hier
niet slapen en daarom ga ik
thuis (in) buiten in een tent
slapen. Maar (van) (vanmid)
smiddags gaan we popcorn
bakken.

Groetjes Salina
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MEDEDELINGEN
FOTO’S EN NOG WAT MEDEDELINGEN VAN DE HOOFDLEIDING

Vrolijk geschminkte gezichten.

FOTO’S ONLINE
KRIEBELDAM - De foto’s
die tijdens Kriebeldam
worden gemaakt door de
leiding zetten we in de loop
van de week altijd op de
website.
Door drukte lukt het op
dit moment nog niet om
dit elke dag voor elkaar te
krijgen.
We beloven wel dat we dit
zo snel mogelijk gaan doen
want we begrijpen ook wel
dat jullie graag de foto’s
terug willen kijken. Gelukkig
staan er ook elke dag veel
in de Kriebeldammer.

LET OP: CONTROLE OP TEKEN

KRIEBELDAMMER

KRIEBELDAM - De laatste
dagen zijn we allemaal veel
buiten aan het spelen. In het
gras en onder de bomen.

REDACTIE - Morgen zijn
de oudste groepen niet op
Kriebeldam en de jongste
groepen beginnen pas om
13.00 uur. Hierdoor komt
er op woensdag geen
Kriebeldammer uit. Pas op
donderdagmiddag zal er
een nieuwe editie van de
Kriebeldammer verschijnen. Kinderen uit de oudste
groepen kunnen deze vrijdag alsnog van de leiding
ontvangen als ze dat willen.

Op dit moment is het tekenseizoen ook weer in volle
gang. We willen alle vaders
en moeders daarom een tip
meegeven, en dat is om elke
dag even goed te kijken of
de kinderen misschien ook
per ongeluk een teek hebben opgelopen.
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Op zich kan dit vrij onschuldig zijn, maar teken
staan ook bekend om het
overbrengen van de ziekte
van Lyme. Het is daarom
erg belangrijk dat een teek
zo snel mogelijk verwijderd
wordt.
Bij de apotheek zijn speciale tekentangen te krijgen.
Ook kunnen ze u daar (of de
huisarts) tips geven hierover. Ook kan je natuurlijk
even bij onze EHBO-ers
langs gaan voor advies.

een uitgave van de kindervakantiespelen kriebeldam uit appingedam

Kleur deze kleurplaat zo mooi mogelijk in en lever deze samen met het aanmeldingsformulier voor

KLEURPLAAT
28 juni aanstaande in bij het AWSA-gebouw. Je maakt dan kans op mooie prijzen!

Naam
Leeftijd
Woonplaats
Telefoonnummer

:……………………………………………………………………………………………
:……………………………………………………………………………………………
:……………………………………………………………………………………………
:……………………………………………………………………………………………

kijk ook eens op onze WEBSITE ga naar KRIEBELDAM.NL
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UITGAAN & ACTIES
DE UITGAANSTIPS VAN WOENSDAG 9 T/M VRIJDAG 12 JULI 2013
Woensdag 10 juli
09.00 uur		
						
Woensdag 10 juli
13.00 uur		
						
Donderdag 11 juli
08.30 uur		
Donderdag 11 juli
12.00 uur		
Donderdag 11 juli
13.00 / 16.15 uur
Vrijdag 12 juli		
09.00 / 16.15 uur
Vrijdag 12 juli		
19.00 / 21.00 uur

Brengen kids groep 8 t/m 12 met slaapspullen en fiets.
Slaapspullen in de carport van het popcornbakken.
Brengen kids groep 1 t/m 7 met slaapspullen bij de ASWA.
Slaapspullen op het podium.
Groep 1 t/m 7 ophalen na het nachtje slapen!
Groep 8 t/m 12 ophalen na het nachtje slapen!
DUA’S (alleen groep 1 t/m 7).
Normale Kriebeldamdag (alle groepen)
Avondprogramma

GEEN ENGERYDRANK AUB
KRIEBELDAM - Vaak zien we dat kinderen tassen vol met
energy drank mee krijgen naar Kriebeldam. Dat hebben wij
liever niet. Kinderen zijn hier doorgaans al druk genoeg.
Geef liever wat gezonds mee aan uw kind!
Hier op Kriebeldam krijgen alle kinderen overigens meerdere keren per dag ranja van ons en tussen de middag ook
nog melk of chocolademelk. Geeft u daarom wel elke dag
een beker mee? Ohja vergeet dan niet om de naam van uw
kind er even op te zetten!

HEB JIJ NOG LEGE FLESSEN?
We hebben er al een aantal
binnen gekregen maar we
kunnen er nog veel meer
gebruiken hoor. We verzamelen namelijk weer lege
flessen voor statiegeld.
Kijk dus alle kastjes en de

schuur thuis nog even goed
na, want misschien dat jij
nog wel wat hebt liggen
en mee mag nemen naar
Kriebeldam.
En mocht je nu toevallig

eens niks weten te verzinnen om met je groep te
doen, je kan natuurlijk ook
altijd de wijk in gaan en bij
de huizen langs gaan om
flessen te verzamelen.
Succes!
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Eindredactie
Dikkie Kriebel

Waar vind je ons?
Vakantiespelen Kriebeldam
Burgemeester Klauckelaan 16
9902 KZ Appingedam
Telefoon: 0596-623315
vragen naar: Kriebeldam
(tussen 08.30 en 17.00 uur)

Website & Mail
www.kriebeldam.nl
info@kriebeldam.nl
Sociale Media
facebook.com/kriebeldam
twitter.com/kriebeldam
kriebeldam.hyves.nl
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