Morgen wordt het lekker warm! Dus
allemaal de zwemspullen mee!

Vrijdagavond is er een avondprogramma van 19.00 tot 21.00 uur!
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VAN DE REGEN IN DE DRUP, NAAR DE ZON!
KRIEBELDAM - Gisterochtend konden de kinderen
van de jongste groepen nog
even lekker uitslapen terwijl
de oudste kinderen al weer
op de fiets zaten naar Elders. Dat beviel prima want
ze hadden er heerlijk weer
bij. De jongste groepen
kwamen pas later en gingen
lekker op het veld spelen tegenover het ASWA-gebouw.
Rond kwart over vijf kwam
De Vesting met de patat.
Hier hebben we heerlijk van
gesmikkeld met elkaar. Na
een knakworstje of twee,
of drie... en een toetje
wilden we eigenlijk naar de
Stammenhof gaan. Maar
toen werd het ineens heel
donker buiten. Dus zijn we
lekker binnen muziekbingo

Zoals ieder jaar is het huttenbouwen weer een groot succes!

en “vies en lekker” gaan
spelen. Toen de bui hier
weer over was besloten we
snel met elkaar om nog een
foto speurtocht door de wijk
te gaan doen.

En toen het negen uur was
gingen de eerste kinderen
al weer naar huis en de
rest ging lekker film kijken
in bed. Rond half 1 sliepen
de meeste kinderen geluk-

kig wel. Dat moest ook wel
want ze moesten vanmiddag weer op tijd terug zijn
voor de DUA’s. Nu op naar
morgen...
Groetjes Dikkie

WIE KAN ER RIJDEN MORGEN?
KRIEBELDAM - We gaan
morgen met in ieder geval
de jongste groepen richting
het Schildmeer. We proberen busjes te krijgen maar
zijn nog wat extra hulp nodig om groepjes kinderen te
vervoeren naar het Schild-

meer. Wie zou er willen
rijden? Laat het ons zo snel
mogelijk weten. We willen
rond 11.00 uur vertrekken en het is de bedoeling
om rond 15.00 uur terug
te gaan. Aanmelden bij de
hoofdleiding a.u.b.
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DUA’S WAREN WEER GEZELLIG
KRIEBELDAM - Donderdagmiddag staat altijd in het teken
van de DUA’s. Lekker rustig knutselen of een lekkere
pannenkoek eten, het kon allemaal vanmiddag.
Lang niet alle kinderen waren er vanmiddag. Dat is
natuurlijk jammer want het was weer erg gezellig maar ook
wel een beetje begrijpelijk, want het is gisteravond best wel
laat geworden dus waarschijnlijk waren sommige kinderen
gewoon te moe om naar Kriebeldam te komen.
Dus vanavond maar vroeg naar bed en dan morgen weer
fris en fruitig naar Kriebeldam komen, want ook morgen
staan er weer leuke activiteiten op het programma.

kijk ook eens op onze WEBSITE ga naar KRIEBELDAM.NL
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DE DUA’S
EEN SFEERIMPRESSIE VAN DE DUA’S OP DONDERDAGMIDDAG

Strijkkralen blijft een leuke bezigheid!

99 luftbalons! Of misschien net ietsje minder... Maar wel leuk!

Opperste concentratie en samenwerking!

Lekker knutselen en even verschrikt opkijken voor de foto!

P
MEER FOTO’S O
KRIEBELDAM.NL
Dinsdag en
ok
woensdag nu o
online!
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KLEURPLAAT

like ons op FACEBOOK ga naar facebook.com/kriebeldam
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UITGAAN & VRIJE TIJD
ZO ZIET HET PROGRAMMA ER (ONGEVEER) UIT DE KOMENDE DAGEN
Vrijdag 11 juli		
09.00 / 16.15 uur
Normale Kriebeldamdag (alle groepen)
Vrijdag 11 juli		
19.00 / 21.00 uur
Avondprogramma
Zaterdag 12 juli		
de hele dag		
WEEKEND!
Zondag 13 juli		
de hele dag		
WEEKEND!
Maandag 14 juli		
09.00 uur		
Start van de tweede Kriebeldamweek!
Dinsdag 15 juli		
09.00 / 16.15 uur
Normale Kriebeldamdag
Woensdag 16 juli
09.00 uur		
Aanvang programma oudste groepen
						met aansluitend overnachting
Woensdag 16 juli
13.00 uur		
Aanvang programma jongste groepen
						met aansluitend overnachting!

AANMELDEN TWEEDE WEEK
KRIEBELDAM - We hebben de lijsten er nog eens even
bijgepakt en alles nog eens goed bekeken en we komen tot
de conclusie dat er volgende week nog voldoende plek is
voor meer aanmeldingen.
Dus wil je de gezelligheid van Kriebeldam volgende week
nog niet missen, trek dan even bij je vader of moeder aan
de mouw en vraag of je nog een week mee mag doen.
Het kan en mag van ons ;-) Aanmelden kan per direct
maar eventueel ook morgen of maandag kan
het nog.

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!

MORGENAVOND
is er een avond
n
programma va
r!
19.00 tot 21.00 uu
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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