Morgen beginnen
we om 09.00 uur
en om 16.15 uur
gaat iedereen weer
naar huis!

MORGEN

T-SHIRTS

Ook deze week
kan je nog steed
seen t-shirt laten
bedrukken. Doen
hoor!

SLAPEN
Woensdag blijven we
allemaal gezellig op
Kriebeldam slapen!

LEES HET LAATSTE NIEUWS ALS EERSTE IN DAGBLAD
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WE GAAN ER NOG EEN WEEKJE TEGENAAN!
KRIEBELDAM - Hey Kriebeltjes. Het weekend hebben
we lekker uit kunnen slapen
dus nu, deze tweede week,
kunnen we weer vol frisse
moed aan de slag met nog
een week Kriebeldam.
Vanochtend zijn de groepen
begonnen met een ruilspel.
Je ging met een paperclip op

pad om deze onderweg te
ruilen voor zo veel mogelijk
andere spullen. We kunnen
inmiddels wel bijna een rommelmarkt beginnen met alles
wat er is meegesleept naar
Kriebeldam. Van bloempotten en speelgoed tot aan een
heus hobbelpaard aan toe,
van alles zat er bij.

In de middag zouden we
nieuwe hutten gaan bouwen
maar helaas begon het te
regenen. Daarom hebben
we veel leuke spelletjes in de
grote zaal gedaan.
Als het goed is wordt het later
van de week mooi weer dus
is de leiding al druk aan het
nadenken over leuke spellen

voor later deze week.
Ik heb samen met de leiding
al een paar toffe nieuwe dingen bedacht voor de rest van
de week dus dat wordt vast
weer supergaaf.
De oudste groepen moeten
sowieso morgen en woensdag op de fiets komen omdat
je dan niet de hele dag op
Kriebeldam blijft.
Ik blijf deze week ook weer
lekker op Kriebeldam slapen
wat ik wil die gezelligheid
natuurlijk niet missen. Jij toch
ook niet?
Vanavond allemaal even duimen voor iets mooier weer
en dan wordt deze week
zeker weer een groot succes!
Slaap lekker vanavond en tot
morgen allemaal!

Dikkie Kriebel
Regiseur Kriebeldam 2015
Tussen het huttenbouwen door even uitrusten!

OP DE FIETS NAAR ELDERS

De kinderen van de oudste groepen
gaan deze week op de FIETS naar
Elders. Dus kom behalve morgen ook
woensdag ook op de fiets!
9.
De oudste groepen zijn groep 7, 8 en
De jongste groepen (1 t/m 6) blijven
hier in het ASWA-gebouw slapen.

kijk ook eens op kriebeldam.nl & like ons op facebook.com/kriebeldam
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DE TIP-TIEN VAN KRIEBELDAM
KRIEBELDAM - Even een
klein lijstje met dingen die er
echt toe doen op Kriebeldam.
1.

2.

3.

Neem iedere dag een
beker mee voor de ranja/
melk/chocolademelk.
Zet je naam op alle
spullen die je mee neemt
naar Kriebeldam.
Fietsen in het

4.

5.

fietsenhok van de
voetbalvereniging,
fietssleutels inleveren bij
het magazijn.
Oudste groepen: kom op
de fiets en zorg dat deze
fiets veilig is.
Geef morgen door als
je echt niet kan blijven
slapen. Wij gaan er van
uit dat iedereen namelijk

6.

7.
8.

blijft slapen op de
woensdag.
Neem woensdag
ochtend (oudsten)
en woensdagmiddag
(jongsten) direct je
slaapspullen mee.
Medicijnen in leveren bij
de hoofdleiding.
Jongste groepen
woensdag programma

van 13.00 tot donderdag
13.00 uur. Zij zijn dus
woensdagochtend en
donderdagmiddag vrij.
9. Oudste groepen
programma woensdag
van 09.00 tot donderdag
16.15 uur.
10. Vrijdagavond
avondprogramma van
19.00 tot 21.00 uur.
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Belangr

Hierbij nog een foto van de overhandiging van de cheques van de Rotary Club.

KRIEBELDAM T-SHIRT LATEN MAKEN?
Ieder jaar kan je op Kriebeldam een eigen meegebracht
t-shirt laten bedrukken. Dat
mag een oud shirt zijn of
eentje die je speciaal gaat
kopen, dat maakt niet uit.
Belangrijk is dat het een effen t-shirt is (zonder plaatjes
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er op dus) en dat hij in ieder
geval niet blauw is. Want de
opdruk die wij er op drukken
is namelijk al blauw.
Als je ook zo’n t-shirt wilt
hebben dan moet je deze
even inleveren bij Peter. Doe

je dit ‘s morgens dan krijg je
aan het einde van de Kriebeldamdag je shirt al weer mee
naar huis en kan je hem dus
gelijk aan doen.

wacht ook weer niet te lang,
als we ze vrijdag allemaal
nog moeten drukken wordt
het wel heel veel werk.
Het kost trouwens 2,00 euro.

Je kan de hele week nog
een shirt meenemen, maar

De hoofdleiding.
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NOG WAT FOTO’S VAN AFGELOPEN WEEK...

kijk ook eens op kriebeldam.nl & like ons op facebook.com/kriebeldam
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NACHTJE BLIJVEN SLAPEN OUDSTEN (GROEP 7, 8 en 9)
De oudste groepen komen
woensdagochtend gewoon
om 09.00 uur op Kriebeldam.
JE KOMT OP DE FIETS EN
MET JE SLAAPSPULLEN,
want we gaan naar Elders!
Deze week gaan jullie WEL
op de fiets. Dit komt omdat
“Elders” deze week een stuk
dichterbij is als vorige week.
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Donderdagmiddag rond de
klok van 16.00 uur komen
jullie weer terug en dan gaan
jullie om 16.15 uur naar
huis. Kortom woensdag en
donderdag zijn jullie de hele
dag onder de pannen.
Je moet natuurlijk wel
je eigen slaapspullen
mee nemen. Oftewel een

slaapmatje, een slaapzak
en een kussen. En wat extra
kleding natuurlijk voor de
volgende dag. Kortom alles
wat je nodig denkt te hebben
als je een nachtje uit logeren
gaat. We gaan er van uit dat
iedereen blijft slapen van de
oudste groepen. Er is helaas
geen mogelijkheid om op
woensdag en donderdag

met het programma van
de jongste groepen mee te
draaien. Dit komt omdat het
activiteiten aanbod deze dag
is afgestemd op de jongere
kinderen.
Vergeet niet om voor de
woensdagmiddag een
boterham in je tas te stoppen
die je mee neemt onderweg!

PROGRAMMA JONGSTEN
De jongste groepen (1 t/m
6) blijven natuurlijk ook een
nachtje slapen. Zij blijven in
Appingedam in het ASWAgebouw. Zij worden op
woensdagmiddag om 13.00
uur verwacht en zijn op de
woensdagochtend dus vrij.
Op woensdagmiddag gaan
we een gezamelijk program-

ma doen, wat precies dat
houden we nog even geheim,
en als we terug komen en
krijgt iedereen patat met
knakworstjes en een lekker
toetje.
Na het eten gaan we natuurlijk ook allemaal nog leuke
activiteiten doen, zo hebben
we nog een leuke verrassing

in petto voor de avond. Daarna blijft iedereen natuurlijk
lekker op Kriebeldam slapen
en daarna hebben we op
donderdagochtend de DUA’s
(knutselactiviteiten). Om
13.00 uur is het programma
afgelopen en donderdagmiddag zijn jullie allemaal lekker
vrij en kunnen jullie thuis een
beetje bijslapen.

DUA’S BLIJVEN OP DONDERDAGOCHTEND
Vorige week hebben we voor
het eerst de DUA’s op de
donderdagochtend gedaan
in plaats van de middag. Dit
is ons erg goed bevallen.
Ook de kinderen leken het
leuk te vinden en het is ook
nog eens handig voor de ou-

ders. Je hoeft nu niet meer je
kind in de ochtend te halen,
in de middag te brengen en
later in de middag weer op te
halen.
De slapers blijven dus
gewoon en krijgen van ons
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een ontbijtje. Daarna gaan
we gelijk door met de DUA’s.
De kinderen niet niet kunnen
blijven slapen komen er dan
om 09.00 bij (met uitzondering van de oudste groepen).
Er wordt dan in de ochtend

Contact
Vakantiespelen Kriebeldam
Burgemeester Klauckelaan 16
9902 KZ Appingedam
Telefoon: 0596-623315
Vragen naar Kriebeldam

een knutselmarkt gehouden
en in de middag krijgen de
kinderen van ons nog een
broodje voordat ze naar huis
gaan om 13.00 uur. Lekker
makkelijk voor de ouders
en wel zo gezellig voor de
kinderen!

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