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

Vrijdagavond is er een avondprogramma van 19.00 tot 21.00 uur!
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TE LAND, TER ZEE EN IN DE LUCHT!
KRIEBELDAM - Na een jaar
lang voorbereiden is Kriebeldam vandaag weer van
start gegaan! Eindelijk was
het dan maandagochtend.
De hele nacht heb ik slecht
geslapen. Zou alles wel
goed komen? Zouden de
kinderen er wel zijn? Komt
de leiding wel opdagen?
Heb ik de sleutel van het
gebouw nog wel? Pfff... wat
een vragen zeg. Ze bleven
de hele nacht maar door
mijn hoofd spoken.
Maar toen ik vanochtend
op Kriebeldam aan kwam
stond de leiding al te trappelen om te beginnen.
En om kwart voor negen
stroomde de zaal ook al
weer vol met kinderen.
Kortom alles is weer op

Zoals ieder jaar is het huttenbouwen weer een groot succes!

z’n pootjes terecht gekomen. We begonnen met de
ruilhandel. We moesten een
paperclip ruilen voor iets
anders. We hebben tassen
vol spullen meegesleept.

Heel veel mensen hebben
nu waarschijnlijk weer een
opgeruimde schuur. En
daarna zijn we natuurlijk
gaan hutten bouwen! Dat
is een traditie die echt bij

Kriebeldam hoort. Dus ik
heb me weer voor niks druk
gemaakt... Het is allemaal
weer goed gekomen! Tot
morgen!
Groetjes Dikkie

BLIJF JIJ WOENSDAG SLAPEN?
KRIEBELDAM - Woensdag blijven we allemaal op
Kriebeldam slapen. Jij toch
ook? Vraag straks thuis
voor de zekerheid nog even
of je mag blijven slapen en
geef dit dan morgenvroeg
door aan je groepsleiding.

De jongste groepen (1 t/m
6) slapen in Appingedam
de oudsten (7 t/m 11) op
“Elders”.
Meer informatie over het
nachtje slapen staat op de
volgende pagina.
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LIKE ONS OP FACEBOOK!
KRIEBELDAM - Op dit moment staat de teller op 164 vind ik
leuks voor Kriebeldam. Dat is natuurlijk nog veel te weinig!
Doe daarom mee aan onze spectaculaire like en win actie!
We hebben een super leuke prijs bedacht voor de persoon
die ons aan onze 250ste like helpt!
Vraag daarom aan je ouders, vriendjes en familie of ze
Kriebeldam ook leuk willen vinden op Facebook!
Het adres van onze Facebookpagina is
www.facebook.com/kriebeldam

kijk ook eens op onze WEBSITE ga naar KRIEBELDAM.NL
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BELANGRIJK NIEUWS
WOENSDAG OVERNACHTING OP KRIEBELDAM
KRIEBELDAM – Woensdagavond blijven we allemaal
een nachtje op Kriebeldam
slapen. Tenminste, daar
gaan we van uit! Wil je
daarom morgen (dinsdag)
aan je leiding laten weten of
je mag blijven slapen van je
ouders?
De kinderen van de jongste groepen blijven in het
ASWA-gebouw slapen, de
oudste groepen gaan naar
Elders.
Let even goed op het
programma en de speci-

ale 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.
‘s Middags hebben we een
programma op locatie en
daar eten we ook. ‘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).
De oudste groepen (7 t/m
11) 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 leuke route
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 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!

OHJA...
KRIEBELDAM - We willen
jullie er op wijzen dat
Kriebeldam pas om 09.00
begint. Wij zorgen er
voor dat er vanaf 08.45
uur voldoende leiding op
het Kriebeldamterrein
aanwezig is.
Daarom het verzoek om
kinderen dan ook niet
eerder dan deze tijd te
komen brengen. Indien
kinderen toch voor deze tijd
aanwezig zijn is dit geheel
op eigen risico van de
ouders!

Wij zijn er klaar voor, laat de speurtocht maar beginnen!

MEDICATIE GRAAG INLEVEREN

KOM JIJ OOK OP DE FIETS?

KRIEBELDAM - Er zijn
een aantal kinderen die
medicijnen gebruiken. Wij
willen u vragen om deze
medicijnen elke ochtend in
te leveren op het kantoor
van de hoofdleiding. Zij
houden dan een lijst bij met
op welke tijden uw zoon of
dochter medicatie moet
innemen en zullen er op
toezien dat dit ook gebeurd.
In alle drukte wordt dit door
de kinderen en de groepsleiding zelf nog wel eens
vergeten.

KRIEBELDAM - We zien het
liefst dat alle kinderen op de
fiets naar Kriebeldam komen. Dit omdat het behalve
natuurlijk heel gezond, ook
nog eens ontzettend handig
is. Het is natuurlijk leuk op
het Kriebeldamterrein maar
het is nog veel leuker om
uitstapjes met je groep te
maken.

zijn inleveren. Deze wordt
dan op een bord gehangen
en jij krijgt een nummer op
je hand. Maak hier gebruik
van, want er is niks zo vervelend als moeten zoeken
naar je sleutel.

Je hoeft ook niet bang te
zijn dat je je fietssleutel
kwijt raakt, want deze kan je
elke ochtend bij het maga-

De jongste groepen gaan
niet fietsen, zij gaan lopend
of wij zorgen voor
vervoer met busjes.
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Maar wat nog veel belangrijker is, zo willen we voorkomen dat de medicijnen
verloren worden en gevonden worden door andere
kinderen met alle gevolgen
van dien.
Voorzie de doosjes duidelijk
van naam van uw kind, het
tijdstip en de hoeveelheid!
Mochten er nog vragen
hierover zijn dan raden we
u aan om even contact op te
nemen met de hoofdleiding.

Graag de fietsen stallen in
de fietsenstalling van voetbalvereniging Appingedam.

een uitgave van de kindervakantiespelen kriebeldam uit appingedam

KRIEBELDAMS NIEUWS
OOK DEZE WEEK OP VRIJDAG EEN AVONDPROGRAMMA
KRIEBELDAM - Wij vinden
dat
Kriebeldam
nooit
lang genoeg kan duren.
En daarom hebben wij
op vrijdag behalve het
dagprogramma van 09.00
tot 16.15 uur ook nog een
extra avondprogramma.
Dit programma is op de

eerste en tweede week
van 19.00 tot 21.00 uur.
Wel hebben we voor beide
weken een andere activiteit
op de planning staan.
De eerste week gaan we met
z’n allen naar het centrum
van Appingedam voor een
vossenjacht! Als je vorig jaar

ook hebt meegedaan weet
je vast nog wel wat dit is, en
anders hoor je dat later deze
week nog wel.

dan kunnen de pappa’s en
mamma’s ook gelijk zien
wat we gaan doen. Dus kom
gerust gezellig langs!

Het zou natuurlijk leuk
zijn als er ook veel ouders
in Appingedam zijn op
vrijdagavond. Hoe drukker
het is hoe gezelliger, en

De tweede week blijven we
in het ASWA-gebouw voor
de Bonte Avond. Hier hoor
je volgende week natuurlijk
nog veel meer over.

LEVEREN JULLIE MORGEN ALLEMAAL EEN
STUKJE IN VOOR DE KRIEBELDAMMER?
TIEN BELANGRIJKE TIPS
1. Zet je naam op
alle spullen die je
meeneemt naar
Kriebeldam!
2. Medicijnen inleveren
bij de hoofdleiding!
3. Kom alsjeblieft op
de fiets, je fietssleutel
kan je inleveren bij het
magazijn!
4. Neem dagelijks
je zwemspullen mee
als het mooi weer is,
misschien ga je wel zwemmen!
5. Verwachten ze
regen? Dan is het
ook wel handig om
regenkleding mee te
nemen!

6. Trek oude kleren
aan naar Kriebeldam,
je kan namelijk tijdens het
spelen best eens vies
worden!
7. Zo snel mogelijk je t-shirt
inleveren om te
laten bedrukken!
8. Morgen doorgeven
aan je leiding of je mag
blijven slapen!
9. Vragen stel je
aan je leiding of de
hoofdleiding!
10. Kriebeldam is
de hele dag bereikbaar
op telefoonnummer
0596-623315 (van 08.30 tot
17.00 uur).

Waar witte lakens al niet goed voor zijn.

TEAMBUILDING VOOR DE LEIDING
EKENSTEIN - Hebben jullie
je wel eens afgevraagd hoe
het kan dat Kriebeldam
op maandag zo van start
kan gaan? Komt de leiding
alles op maandagochtend
versieren? Nee hoor, dat
doen ze op zaterdag al.
Afgelopen zaterdag zijn we
de hele dag bezig geweest
met de voorbereidingen.
De zaal werd versierd, de
spullen werden weer uit de
kelder gehaald enz. Ook
hebben we in de middag op

like ons op FACEBOOK ga naar facebook.com/kriebeldam

Ekenstein nog een teambuildinsprogramma gehad.
Dit was door Team Alpha
uitgezet. Dit leverde weer
een hoop plezier en pret op
(zie de foto’s op de site). De
dag werd afgesloten met
een gezellige barbecue en
daarna hebben we nog met
z’n allen voetbal gekeken.
De stemming zat er toen al
weer goed in en dit blijft als
het goed is de hele week
nog zo. Wij hebben er zin in
en hopelijk jullie ook!
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UITGAAN & VRIJE TIJD
ZO ZIET HET PROGRAMMA ER (ONGEVEER) UIT DE KOMENDE DAGEN
Dinsdag 8 juli 		
09.00 / 16.15 uur
Normale Kriebeldamdag (voor alle groepen).
Woensdag 9 juli		
09.00 uur		
Brengen kids groep 7 t/m 11 met slaapspullen en fiets.
						
Slaapspullen in de carport van het popcornbakken.
Woensdag 9 juli		
13.00 uur		
Brengen kids groep 1 t/m 6 met slaapspullen bij de ASWA.
						Slaapspullen op het podium.
Donderdag 10 juli
08.30 uur		
Groep 1 t/m 6 ophalen na het nachtje slapen!
Donderdag 10 juli
12.00 uur		
Groep 7 t/m 11 ophalen na het nachtje slapen!
Donderdag 10 juli
13.00 / 16.15 uur
DUA’S (alleen groep 1 t/m 6).
Vrijdag 11 juli		
09.00 / 16.15 uur
Normale Kriebeldamdag (alle groepen)
Vrijdag 11 juli		
19.00 / 21.00 uur
Avondprogramma

SURF EENS NAAR KRIEBELDAM.NL
KRIEBELDAM - Op onze website zetten wij (als het lukt
dezelfde dag nog) de foto’s en de Kriebeldammer van die
dag. Door drukte lukt dat helaas niet altijd maar je kan er
van uit gaan dat in de loop van de week alle foto’s er op
staan.
Ook vind je een hoop andere leuke dingen op de website
zoals nieuws, krantenknipsels, links naar Facebook en
Twitter en nog veel meer. Gewoon eens even
gaan
kijken dus, zeker de moeite waard!

OOK DIT JAAR IS ER WEER EEN LEGE FLESSENACTIE
We gaan dit jaar een record
vestigingen en zijn jullie
hulp hard nodig!
We vragen jullie ook dit jaar
weer om zoveel mogelijk
lege flessen te verzamelen

en deze mee te nemen
naar Kriebeldam. Aan het
eind van Kriebeldam (en
misschien ook nog wel een
keer tussendoor) brengen we de flessen naar
de supermarkt. Van het

geld gaan we dan weer
nieuwe spullen kopen zoals
schmink, verf, en nog vee
meer.
Help je ook mee?
Dank je wel!

PEN:
JONGSTE GROE
GROEP 1 T/M 6
EN:
OUDSTE GROEP
GROEP 7 T/M 11
ALLES WAT JE MOET WETEN OVER KRIEBELDAM & DE KRIEBELDAMMER
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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
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