Uiteraard weer
tijdens de eerste
twee weken van de
zomervakantie, dus
6 t/m 17 juli 2015.

WANNEER

VOOR WIE

Voor alle kinderen
uit groep drie
t/m acht van de
basisschool uit
Appingedam

aanmelden
Uiterlijk vrijdag 26 juni

bij de receptie van
het ASWA-gebouw.

LEES HET LAATSTE NIEUWS ALS EERSTE IN DAGBLAD
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49ste jaargang

Welke rol speel jij dit jaar bij Kriebeldam? Geef je snel op!

KRIEBELDAM 2015
KRIEBELDAM - Hier is weer
een berichtje van Kriebeldam! Nog maar een paar
weken en dan begint de
zomervakantie. Het is dus de
hoogste tijd om je op te gaan
geven voor Kriebeldam!
De zomervakantie is vroeg
dit jaar dus beginnen wij ook
vroeg. Wij hebben inmiddels
de draaiboeken voor twee
weken lol en plezier maken
weer uit de kast gehaald.
Je kan je vanaf nu aanmelden

voor één of natuurlijk gewoon
twee weken.
De eerste week is van maandag 6 t/m vrijdag 10 juli en de
tweede week van maandag
13 t/m vrijdag 17 juli 2015.
Misschien heb je nog nooit
eerder mee gedaan en vraag
je je af wat we gaan doen.
Zonder alles nu al te verklappen, want het moet natuurlijk
wel een beetje een verrassing blijven, kunnen we al wel
een paar dingen verklappen.

We gaan speurtochten doen,
er zijn vele leuke knutselactiviteiten en natuurlijk
hutten bouwen. Maar we
blijven natuurlijk niet elke dag
op Kriebeldam. Ook maken
we uitstapjes de provincie in,
blijven we een nachtje slapen
op woensdag en gaan we
zwemmen, midgetgolfen en
wie weet wat nog wel meer.
Dit jaar hebben we als thema
“Kriebeldam in beeld en
geluid” dus dit verwerken we

zoveel mogelijk in de activiteiten. We zullen dus ook veel
met de filmcamera in de weer
gaan en de opnames op onze
website zetten en tijdens de
Bonte Avond op vrijdag in de
tweede week afspelen.
Wil je dit allemaal ook niet
missen? Geef je dan nu snel
op!

Dikkie Kriebel
Regiseur Kriebeldam 2015

AANMELDINGSFORMULIER

WIE KUNNEN ER
ALLEMAAL MEE DOEN?

Vul het aanmeldingsformulier in
en lever deze, samen met de
ie
deelnemersbijdrage, in bij de recept
van het ASWA-gebouw (tussen 9.00 en
16.00 uur). Doe dit wel voor vrijdag 26
juni aanstaande,
Online aanmelden is niet mogelijk.

KRIEBELDAM - Het is eigenlijk heel simpel. Ga
je naar school in Appingedam of woon je in
Appingedam en zit je in groep drie, vier, vijf, zes,
zeven of acht en lijkt het je leuk om mee te doen?
Even thuis vragen of je mee mag doen en je direct
op geven! Zit je nu nog in groep twee en na de
vakantie in groep drie? Dan mag je ook al mee
doen. We delen groepen in op leeftijd dus je komt
altijd bij klas- of leeftijdsgenootjes in de groep.

kijk ook eens op kriebeldam.nl & like ons op facebook.com/kriebeldam
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DIT MOET JE ELKE DAG MEENEMEN
Een beker voor de ranja en
de melk en chocolademelk
want wij verstrekken geen
plastic bekers. Een boterham
voor tussen de middag,
want je blijft gezellig op
Kriebeldam eten. Geen
energiedrankjes, deze zijn bij
ons verboden. Er is de hele
dag door ranja te krijgen op
Kriebeldam. Beloofd!
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Trek verder wat oudere
kleren aan die vies mogen
worden. Mocht het tijdens
Kriebeldam slecht weer
zijn denk dan ook even aan
regenkleding.
Verder voor de oudere
kinderen: een goede en
veilige fiets. We blijven
natuurlijk niet de hele week

op Kriebeldam zitten. De
jongste groepen worden
waar nodig met auto’s en
busjes vervoerd.
Op woensdag heb je ook
slaapspullen nodig (een
slaapmatje, een slaapzak
en een kussen). Wij zorgen
op donderdag voor ontbijt.
Hierover vertellen we meer in
de Kriebeldammer die je op

de maandag mee krijgt. Zet
je op al je spullen ook even
je naam? Er raakt snel wat
kwijt.
Als je medicijnen gebruikt
deze graag afgeven aan de
hoofdleiding!
Ohja, en vergeet je goede
humeur natuurlijk niet!

.EN DIT SPREKEN WE MET ELKAAR AF
Lees deze Kriebeldammer
goed door en bewaar deze.
Verder krijg je ook elke dag
(behalve op woensdag) een
Kriebeldammer mee naar
huis. Hier staan belangrijke
dingen in over het programma en eventuele wijzigingen.
Ook worden deze aan het begin en eind van Kriebeldam
in de zaal door ons verteld.

Zo weet je bijvoorbeeld altijd
wat we de volgende dag gaan
doen en wat je mee moet nemen (je fiets of zwemkleding
bijvoorbeeld).

zijn er namelijk ook altijd
ervaren mensen van de
hoofdleiding aanwezig die er
op toezien dat alles op
Kriebeldam goed verloopt.

Zijn er vragen of onduidelijkheden of lopen jij of je ouders
ergens tegen aan, kom dan
even langs bij de hoofdleding.
Want behalve groepsleiding

Lees je ook even de achterkant van het aanmeldingsformulier even goed door?
Hier staan namelijk belangrijke spelregels.

GEEF JIJ JE OOK VOOR VRIJDAG 26 JUNI OP?
Als je je voor vrijdag 26 juni
aanmeldt voor Kriebeldam
krijg je korting!
Kriebeldam kost per week
€15,00. Wanneer je je echter
van te voren op geeft bij
de receptie van het ASWA-

gebouw betaal je € 12,50.
We hebben namelijk het
liefst dat je je van te voren op
geeft zodat we ook even de
tijd hebben om de groepen
in te delen en te zorgen dat
iedereen in de groep komt
waar ze graag in willen.

Als je op maandagmorgen je
aan komt melden kunnen we
niet beloven dat je nog mee
kan doen. Wij zijn namelijk
afhankelijk van het aantal
leiding dat we tijdens Kriebeldam hebben. Het kan dus
zijn dat je op maandag weer

naar huis moet als alle groepen al vol zitten. We houden
jullie via Facebook en onze
website op de hoogte of er
nog plekken vrij zijn.|
Kijk hiervoor op
www.kriebeldam.nl

DE KRIEBELDAMMER IS EEN UITGAVE VAN
Dit is een uitgave van de
Commissie Vakantiespelen
Kriebeldam 2015
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Contact
Vakantiespelen Kriebeldam
Burgemeester Klauckelaan 16
9902 KZ Appingedam
Telefoon: 0596-623315
Vragen naar Kriebeldam

Website & Mail
www.kriebeldam.nl
info@kriebeldam.nl
Social Media
FACEBOOK.com/kriebeldam
TWITTER.com/kriebeldam

kriebeldam, al 49 jaar de kindervakantiespelen van appingedam

