Nogmaals alle informatie over het
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Tekeningen en stukjes van de kinderen
vind je op de derde pagina
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EXTRA DROGE EN
ZWEMKLEDING MEENEMEN MORGEN!!!
KRIEBELDAM - Vandaag is
het al weer dinsdag... De
tweede week schiet ook al
weer lekker op. Eigenlijk
ook wel weer jammer want
het gaat mij allemaal al
weer veel te snel. Voor je
het weet is het vrijdag en
moeten we al weer stoppen
maar daar hebben we het
nog maar even niet over.
Gisteren zijn de jongste
groepen op pad geweest,
vandaag gaan de oudste
groepen dat. Zij hebben
namelijk lekker de hele middag gekanoëd.
In het begin ging het even
een beetje moeilijk maar
uiteindelijk kreeg iedereen
de slag toch te pakken.
De groepen moesten van
Wirdum naar het centrum
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MORGEN BLIJVEN WE SLAPEN

Kanoën is best nog lastig als je het nooit eerder hebt gedaan!

van Appingedam peddelen.
Daarna gingen andere groepen de kano’s weer terug
brengen.
Gelukkig was het nog niet
zo warm vandaag en was

het prima te doen. De rest
van de week wordt het nog
veel warmer. Echt zomer
dus. Geen probleem voor
ons, gaan we gewoon extra
veel ranja en ijsjes eten en

drinken toch?
De oudsten fietsen morgen
naar Elders en de rest blijft
lekker in Appingedam.

Groetjes van Dikkie Kriebel

BONTE AVOND SPEKTAKEL
KRIEBELDAM - Zijn jullie
allemaal al druk bezig met
het voorbereiden van jullie
act voor de Bonte Avond?
Nee? Wel doen hoor. Voor
je het weet is het vrijdag.
Als je muziek nodig bent
graag even overleggen met

Maurice of zelf voor een CD
zorgen. Alle groepen gaan,
zonder uitzondering, een
leuke act op het podium
doen. En nee, dat is niet
eng... Dat is vooral heel erg
leuk!
Tot vrijdag!

SLAAP LEKKER!
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ER WORDT WEER HEERLIJK GEKOOKT
KRIEBELDAM - We hebben dit jaar een nieuwe
keukenprinses. Want wat jullie als ouders en kinderen niet
merken is dat de leiding na Kriebeldam nog tot laat op de
avond op Kriebeldam aanwezig is voor de voorbereidingen
voor de volgende dag, het opruimen enz.
Maar aan het einde van de dag hebben we natuurijk wel zin
in een warme maaltijd. Dit jaar kookt Anneke Bos voor ons.
Elke avond staat er een lekkere voedzame warme maaltijd
voor ons klaar. Hier zijn we superblij mee en namens de
leiding die hier elke dag gebruik van maakt wilden wij dit
graag eens kenbaar maken via de Kriebeldammer.
Bij deze dus!

kijk ook eens op onze WEBSITE ga naar KRIEBELDAM.NL
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ZZZZZlaapnieuwtjes
PROGRAMMA JONGSTE GROEPEN OP WOENSDAG EN DONDERDAG
KRIEBELDAM – Woensdagavond blijven we allemaal
een nachtje op Kriebeldam
slapen.
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 5)
komen woensdag om 13.00
en zijn woensdagochtend
dus vrij. Zij nemen dan gelijk
hun slaapspullen mee want
je gaat aan het einde van de

middag natuurlijk niet naar
huis. Je mag deze op het
podium neerleggen.

van de ochtend zijn ze dan
vrij zodat ze even lekker
thuis uit kunnen rusten.

‘s Middags hebben we een
programma in het centrum
van Appingedam en we
eten ‘s avonds patat met
knakworstjes en een toetje
op Kriebeldam.

Om 13.00 uur verwachten
we jullie allemaal weer terug op Kriebeldam voor de
DUA’s. Dit zijn de “duurdere
knutselactiviteiten” vandaar ook de naam DUA’s.
We hebben weer een hoop
leuke activiteiten voorbereid dus er is voor iedereen
wat leuks te doen.
We kunnen al wel vast een
tipje van de sluier oplichten.
Zo gaan we onder andere
een mega grote bellenbla-

‘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. De rest

zer maken, zijn er super
leuke beeldjes beschilderen
en gaan we een heus aquarium maken.
Maar natuurlijk zijn er ook
weer de bekende dingen
zoals ons pannenkoekenrestaurant en gaan we ook
weer heerlijke popcorn
bakken.
Kortom dat wil je dus niet
missen. Als je nou niet blijft
slapen kom dan in ieder geval wel op donderdagmiddag terug want anders mis
je gewoon een hele dag!

LET OP
BELANGRIJK - Morgen
allemaal je slaapspullen
meenemen naar
Kriebeldam! Maar wat
moet je dan eigenlijk
meenemen? Nou in ieder
geval een slaapmatje of
eenpersoonluchtbed en
een slaapzak. Verder nog
wat schone en droge kleren
en voor de oudste groepen
een lunchpakketje voor
onderweg op de fiets. En
ook voor deze spullen geldt:
zet je naam er alsjeblieft op!
Wij zorgen voor het vervoer
van de slaapspullen, ze
hoeven niet mee op de fiets.

Ook schminken is een bijna dagelijks terugkerende activiteit!

ZEG JIJ GAAT TOCH OOK MEE OP DE FIETS NAAR ELDERS?
ELDERS – De oudste
groepen (6 t/m 9) 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 slaap-spullen. 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 blijven slapen draaien woensdag het
programma van de jongste
groepen mee, beginnen om
13.00 uur en gaan om 21.00
uur naar huis. Donderdagochtend zijn ze dan vrij!
een uitgave van de kindervakantiespelen kriebeldam uit appingedam

VAN DE KIDS ENZO
VAN DE VLIEGENDE REPORTER
KRIEBELDAM - Jeetje wat
een druk gedoe vandaag
zeg. Openen, zingen, naar
Stammenhof, pannenkoeken bakken en ook nog
schminken en daarna snel
in de auto mee naar Wirdum
om iedereen in de kano’s
te helpen. Snel wat foto’s
schieten voor de Kriebeldammer en weer terug
naar het ASWA-gebouw
en ondertussen ook nog
boodschappen doen. Ze
noemen dit toch VAKANTIE-

spelweken en geen WERKspelweken? Haha. Maar het
is wel weer super leuk hoor.
Morgen blijf ik lekker slapen
bij de jongste groepen en
gaan we spellen doen in Appingedam. Ik heb er weer
zin in.
Straks nog even snel de
kinderen weer ophalen uit
Wirdum en dan terug naar
Kriebeldam om de Kriebeldammer te drukken.

VAN DE REDACTIE
Wij drukken de Kriebeldammer
in zwart-wit. Daarom komen de
tekeningen niet zo mooi op papier
als ze eigenlijk zijn. Bekijk daarom
de Kriebeldammer ook op onze
website, hier is alles in kleur!

Van Somaya voor Sandie

Van Evanne uit groep 4

Van Nick uit groep 4

Van Lenisa voor Kribeldam

like ons op FACEBOOK ga naar facebook.com/kriebeldam
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UITGAAN & ACTIES
WAT GAAN WE DE KOMENDE DAGEN NOG MEER DOEN?
Woensdag 16 juli
09.00 uur		
Brengen kids groep 6 t/m 9 met slaapspullen en fiets.
						
Slaapspullen in de carport van het popcornbakken.
Woensdag 16 juli
13.00 uur		
Brengen kids groep 1 t/m 5 met slaapspullen bij de ASWA.
						Slaapspullen op het podium.
Donderdag 17 juli
08.30 uur		
Groep 1 t/m 5 ophalen na het nachtje slapen!
Donderdag 17 juli
12.00 uur		
Groep 6 t/m 9 ophalen na het nachtje slapen!
Donderdag 17 juli
13.00 / 16.15 uur
DUA’S (knutselactiviteiten).
Vrijdag 18 juli		
09.00 / 16.15 uur
Normale Kriebeldamdag (alle groepen)
Vrijdag 18 juli		
19.00 / 21.00 uur
Spectaculaire Bonte Avond

INGEKOMEN POST
ABIGAIL - Ik was moe en toch moesten wij om drie uur
uit ons bed voor een spooktocht. Wij hadden er zelf om
gezeurd. Wij waren toch op de op fiets van ASWA naar
“Elders” gekomen. Verder was het heel gezellig onderweg.
Maandag hebben we hutten gebouwd. Ben blij dat ik weer
van papa en mama mee mocht doen. Ik logeer bij mijn oma.
Volgend jaar graag weer. Woensdag gaan we weer naar
“Elders” en dan onderweg leuke dingen doen.

Abigail

SUPER GROTE MEGA MINI-MOPPENTROMMEL
Ober: Eet u graag wild?
Gast: Nee ik eet graag
rustig.
Mama, is het waar dat onze
juf betaald krijgt om naar
school te komen? Ja kind.

Dat is niet eerlijk! Wij doen
al het werk.
Jantje: je ziet er moe uit,
postbode. Postbode: Wat
wil je, de hele dag hard
werken... Jantje: Ga toch

naar huis! Postbode: Kijk
eens wat ik nog in mijn tas
heb! Jantje: dan stuur je
het toch gewoon op met de
post?
Waar is Mapoleon gestor-

ven vraagt de leraar aan
zijn klas. Op pagina 88, antwoord iemand uit de klas.
Wat is het beste idee van
België? Een opblaasbaar
dartbord!

D KRIEBELDAM
BEREIKBAARHEI
OND/NACHT
WOENSDAGAV
ASWA:
Jongste groepen
r)
nda tot 21.30 uu
ira
(M
0
06-4624619
r)
uu
0
.3
21
er na
06-21822732 (Pet
DERS:
EL
n
pe
Oudste groe
and)
06-23820168 (Rol
rice)
au
(M
0
06-1438104

ALLES WAT JE MOET WETEN OVER KRIEBELDAM & DE KRIEBELDAMMER
De Kriebeldammer
© 2014

Vormgeving
Hernandt Boonstra

Een uitgave van
Vakantiespelen Kriebeldam

Redactie
Peter Heun

Op papier gezet door
ASWA REPROSERVICE

pagina 4

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

een uitgave van de kindervakantiespelen kriebeldam uit appingedam

