Dit jaar is Kriebeldam van maandag 7
t/m vrijdag 18 juli. Dit zijn de eerste twee
weken van de zomervakantie.

Kriebeldam is er voor alle kinderen uit
groep drie t/m acht van de basisscholen
uit Appingedam.
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Kriebeldam wordt gehouden in en
om het ASWA-gebouw aan de Burg.
Klauckelaan 16 in Appingedam.
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DOE JIJ OOK WEER MEE MET KRIEBELDAM?!
KRIEBELDAM - Voor je ligt al
weer de eerste Kriebeldammer
van dit jaar! Dat kan natuurlijk
maar één ding betekenen:
Kriebeldam gaat bijna weer
van start!
En dat klopt natuurlijk ook. We
beginnen om precies te zijn op
maandag 7 juli en sluiten op
vrijdag 11 juli de eerste week
weer af. Maar zoals jullie van
ons gewend zijn plakken we
daar altijd nog een tweede
week aan vast. Dit is de week
direct erna, van maandag 14
t/m vrijdag 18 juli.
Je kan er voor kiezen om maar
één week mee te doen, maar
veel leuker is het natuurlijk als
je beide weken mee doet.
Jullie weten natuurlijk al lang
wat we op Kriebeldam gaan

wel spannendste activiteit is
natuurlijk het nachtje slapen
op de woensdag. De jongste
groepen blijven in het ASWAgebouw en de oudste groepen
gaan naar Elders! Vrijdagavond sluiten we de week
altijd af met een spectaculair
avondprogramma. Tussendoor
staan er ook nog veel leuke
uitstapjes op het programma
naar diverse locaties.

“Circus” in 2013, dit jaar “Te land, ter zee en in de lucht”!
doen maar voor de nieuwe
kinderen zal ik nog even in een
paar zinnen het programma
samenvatten.
We beginnen op maandag altijd met en speurtocht en gaan
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daarna hutten bouwen. Verder
zijn er de vaste dingen zoals
schminken, pannenkoeken
bakken, zwemmen, knutselen
en ga zo nog maar even door.
De leukste en misschien ook

Als thema voor deze 48ste editie
van Kriebeldam is gekozen
voor “Te land, ter zee en in de
lucht”. Dit thema komt dan ook
terug in veel van de activiteiten
die er worden voorbereid.
Heel veel groetjes van
Dikkie Kriebel

VOOR WIE?
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 in Appingedam wonen maar
ergens anders naar school gaan geldt precies
hetzelfde, ook jullie kunnen natuurlijk gewoon mee
doen aan Kriebeldam.

kijk ook eens op kriebeldam.nl & like ons op facebook.com/kriebeldam
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DIT MOET JE MEENEMEN NAAR KRIEBELDAM
Er zijn een paar dingen die
je zelf mee moet nemen.
Bijvoorbeeld een beker voor
de melk en 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
middag, want je blijft gezellig
op Kriebeldam eten.

LET OP
Ons terrein is een
kwartier voor
en een kwartier
na Kriebeldam
geopend. Kinderen
dus niet voor 08.45
uur brengen a.u.b.

Trek verder kleren aan die
vies mogen worden. We
spelen namelijk veel buiten.
Afhankelijk
van
het
weer natuurlijk ook nog
regenkleding of zwemkleding.
Verder ook nog een goede
en veilige fiets. Want we
blijven niet de hele week op
het Kriebeldam terrein. De
jongste kinderen worden

zoveel mogelijk met
auto’s en busjes vervoerd.
Op
woensdag
heb
je
slaapspullen nodig (een
eenpersoons
slaapmatje,
een slaapzak en een kussen).
Hierover lees je meer in
de Kriebeldammer die je
op maandag mee krijgt.
Als je medicijnen gebruikt

deze graag afgeven aan de
hoofdleiding!
En natuurlijk je goede humeur,
want boze gezichten houden
wij totaal niet van!
Verdere
bijzonderheden
lees je elke dag in “De
Kriebeldammer”, onze eigen
dagelijkse krant.

NOTEER DEZE TIJDEN IN JE AGENDA
Maandag en dinsdag zijn
normale Kriebeldamdagen.
We beginnen om 09.00 uur
en om 16.15 uur gaat iedereen naar huis.
Woensdag blijven we allemaal een nachtje slapen! De
jongste groepen zijn
‘s morgens vrij en komen om

13.00 uur op Kriebeldam. Ze
gaan donderdag om 08.00
uur naar huis. Zij slapen in
het ASWA-gebouw.
De oudste groepen komen
woensdag gewoon om 09.00
uur en vertrekken daarna
op de fiets naar “Elders”. Zij
komen donderdag om 12.00
uur terug op Kriebeldam en

zijn de rest van de dag vrij.
De jongste groepen hebben
op donderdag een middagprogramma met knutselactiviteiten van 13.00 tot 16.15
uur.
Vrijdag is een normale dag
van 09.00 tot 16.15 uur met
een extra avondprogramma
van 19.00 tot 21.00 uur.

WAT KOST DEELNAME

MEER INFORMATIE

Deelname aan Kriebeldam
kost € 12,50 per kind per
week, als je je voor 27 juni
aanmeldt.

Heb je nog vragen? Je mag
ons altijd mailen op
info@kriebeldam.nl. De mail
komt rechtstreeks bij Kriebeldam commissie terrecht.

Aanmelden op de eerste
maandagochtend kost iets

meer, namelijk € 13,50.
Dankzij de bijdragen van
onze sponsoren zijn de
kosten niet gestegen ten
opzichte van vorig jaar. Zie
hun logo’s hieronder.

Ook staat veel informatie op
onze website:

www.kriebeldam.nl
Verder plaatsen wij regelmatig berichten op onze
Facebookpagina. Like onze
pagina en blijf op de hoogte
van alles wat met Kriebeldam
te maken heeft!
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Locatie Kriebeldam
ASWA APPINGEDAM
Vakantiespelen Kriebeldam
Burgemeester Klauckelaan 16
9902 KZ Appingedam
Vragen? Mail ons!
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Website & Mail
www.kriebeldam.nl
info@kriebeldam.nl
Social Media
FACEBOOK.com/kriebeldam
TWITTER.com/kriebeldam

kriebeldam, de kindervakantiespelen in appingedam

