Ook deze week kan je weer blijven
slapen op Kriebeldam.

Telefoonnummers voor noodgevallen
woensdagavond en -nacht zie pagina 4.

NACHTJE SLAPEN

Vandaag een ingekorte zomereditie van
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MORGEN EEN NACHTJE SLAPEN
KRIEBELDAM - Hoi allemaal! Lekker warm was het
vandaag he? Bijna te warm
om je druk te maken. Maar
dat hebben we natuurlijk
toch gewoon gedaan.
Lekker zwemmen bij het
schildmeer, spelen in de
Stammenhof of midgetgolf
spelen op Ekenstein. Het
was weer een super gave
Kriebeldamse dag!
Ik zelf heb vanmiddag lekker verkoeling gezocht in de
schaduw. De jongste groepen hadden het trouwens
goed voor elkaar. Die waren
lekker aan het spetteren in
het zwembad bij het ASWAgebouw.

hele lekkere pannenkoek
gehad van een groep. Met
lekker veel suiker erop. Was
ik echt even aan toe.

Ook heb ik vanmiddag een

En nu... nu ben ik moe...

En dan nog een foto van de fotospeurtocht van gisteren.

vanavond lekker vroeg naar
bed want het beloofd morgen weer een lange, drukke,
warme dag te worden.
Helemaal op de fiets naar
Elders... Pfff, en weer terug

natuurlijk. Ik heb d’r zin in!
Mijn slaapspullen staan al
klaar, die van jullie ook?

Dikkie Kriebel

VRIJDAGAVOND BONTE AVOND
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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CONTROLE OP TEKEN
KRIEBELDAM - Beste ouders. Inmiddels in het
tekenseizoen al weer in volle gang. De kinderen van de
oudste groepen zitten morgen in een bosrijke omgeving.
Het kan daardoor voorkomen dat uw kind een teek oploopt.
Op zich niet zo erg, maar ons advies is wel om uw kind na
thuiskomst even goed te controleren.
Het is verstandig dat de teek zo snel mogelijk verwijderd
wordt omdat deze de ziekte van Lyme kunnen
overbrengen. Hiervoor zijn bij de drogist en apotheek
handige tekenpennen te verkrijgen.

kijk ook eens op onze WEBSITE ga naar KRIEBELDAM.NL
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MEDEDELINGEN
JONGSTE GROEPEN SLAPEN IN HET ASWA-GEBOUW
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 6)
komen woensdag om 13.00
en zijn woensdagochtend
dus vrij. Zij nemen dan
gelijk hun slaapspullen mee.
Je mag deze op het podium
neerleggen.
‘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
13.00 tot 16.15 uur (knutselactiviteiten).
Wil je hier alles over weten?
Dan moet je even het stukje
hiernaast lezen of gewoon
komen donderdagmiddag!

MEENEMEN
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.

Groepsfoto!

OUDSTE GROEPEN GAAN SLAPEN OP ELDERS
ELDERS – De oudste
groepen (7 t/m 10) 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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INGEKOMEN POST
DUA’S OP DONDERDAGMIDDAG

INGEZONDEN POST (1)

KRIEBELDAM - Donderdagmiddag staan net als vorige
week de DUA’s op het programma. Niet precies dezelfde als vorige week hoor,
ook een hele hoop andere.
Dus als je vorige week ook
hebt meegedaan aan Kriebeldam kun je rustig weer
komen, want het wordt
sowieso weer erg leuk.

De eerste dag van de
tweede week Kriebeldam.
We kregen als eerste een
pakketje van kaartjes mee
en een fotocamera.

En nou geen smoesjes, je
kan niet te moe zijn, want
het knutselen op de woens-

dagmiddag is altijd erg
relaxt.
We hebben in ieder geval
een nieuwe lekkere opeet activiteit bedacht, en
ook staat op veler vezoek
Krimpie Dinkie weer op het
programma.
Er zijn maar liefst 10 verschillende activiteiten door
de creative dames voorbereid.

We moesten allemaal
oefeningen met het groepje
doen, dat was heel erg leuk.
Om 12.00 uur kwamen we
terug en gingen we eten.

een hut gemaakt. Dat was
ook erg leuk.
We hebben ook een super
leuk groepje en onze leidings zijn ook super.

Groetjes,
Marloes groep 9

Toen we klaar waren gingen we hutten bouwen. Wij
hebben samen met groep 9

INGEZONDEN POST (2)
De vrijdag van de eerste
week. Wij gingen vrijdagavond van 19.00 tot 21.00
vossenjacht doen bijna alle
leidingen waren verkleed.
Er was een hippie, een
clown, zeemeermin, een
man die messen gooier was
een man met een sigaret,
een meisje in een geel
hesje. Bij elke leiding moest
je vragen waar “Dikkie
Kriebel is”. Je kreeg bij elke
leiding een woordje.
Aan het eind was vlak bij de
Hema ranja. En toen liepen
we met zijn allen naar het
ASWA.

Beau Bakker
Groepje 10

Dit jaar bestaadt Kriebeldam 47 jaar. Over 3 jaar al
bijna 50 jaar.
Dat is eigenlijks al heel oud.
We hebben ook allemaal
leiding die vroeger zelf ook
mee hebben gedaan.
We zijn in 1966 begonnen.
De doen nu zelfs 142 kinderen mee. En we hebben
bijna 35 leidingen.
Dit jaar is het thema circus.
We hebben vrijdagavond
Bonte Avond iedereen doet
dan bijna wat.

Leonte
Groep 10

INGEZONDEN POST (3)
De 1e dag van de tweede
week. Kriebeldam. Vanochttend gingen we als
eertse het volkslied zingen.
Toen hadden we een soort
fotospeurtocht. Daarna
gingen we brood eten. Toen
gingen we met de hutten
bezig.
Dat was echt heel grappig.
Wat er morgen gaat gebeuren ik niet maar woensdag
gaat we heel, heel, heel,

kijk ook eens op onze WEBSITE ga naar KRIEBELDAM.NL

heel en heel lang fietsen.
En dan een nachtje blijven
slapen.
Donderdag weet ik ook niet
wat er gaat gebeuren. Vrijdag is er ‘s avonds de Bonte
Avond. daar heb ik heel erg
zin in.

Groetjes Minou Ortse
Groep 10
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EN DAN DIT NOG...
DE UITGAANSTIPS VAN WOENSDAG 9 T/M VRIJDAG 12 JULI 2013
Woensdag 17 juli
09.00 uur		
						
Woensdag 17 juli
13.00 uur		
						
Donderdag 18 juli
08.30 uur		
Donderdag 18 juli
12.00 uur		
Donderdag 18 juli
13.00 / 16.15 uur
Vrijdag 19 juli		
09.00 / 16.15 uur
Vrijdag 19 juli		
19.00 / 21.00 uur

Brengen kids groep 7 t/m 10 met slaapspullen en fiets.
Slaapspullen in de carport van het popcornbakken.
Brengen kids groep 1 t/m 6 met slaapspullen bij de ASWA.
Slaapspullen op het podium.
Groep 1 t/m 6 ophalen na het nachtje slapen!
Groep 7 t/m 10 ophalen na het nachtje slapen!
DUA’S (alleen groep 1 t/m 6).
Normale Kriebeldamdag (alle groepen)
Avondprogramma

ZOMEREDITIE
KRIEBELDAM - Vandaag was het erg warm. En dat hebben
we gemerkt. We hebben gezwommen, zijn naar Ekenstein
geweest om te midgetgolven en hebben lekker buiten in de
zon gespeeld. Kortom, niemand had tijd om tekeningen te
maken voor de Kriebeldammer.
Daarom vandaag een ingekorte versie. Moet een keer
kunnen toch? Morgen is er trouwens geen Kriebeldammer,
maar op donderdag en vrijdag wel weer.
Tot donderdag!

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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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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