Kriebeldam wordt deze zomer
gehouden van maandag 18 t/m
vrijdag 22 juli!

WANNEER

Aanmelden bij voorkeur voor vrijdag
8 juli met bij de balie van het ASWAgebouw.

Kriebeldam is er voor alle kinderen
uit groep 3 t/m 8 van de basisscholen
uit Appingedam.

AANMELDEN

VOOR WIE
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de standaard dingen die je
van Kriebeldam misschien
wel kent (huttenbouwen,
speurtochten, schminken
enz.) staan er ook een
heleboel leuke, nieuwe
dingen op het programma.
Zo gaan de jongste groepen op “schoolreisje” op
de woensdag en de oudere
kinderen gaan op “kamp”
en blijven daar zelfs een
nachtje slapen. Kortom we
blijven deze keer niet alle
dagen in Appingedam.
Verder gaan we een aantal
uitstapjes maken naar
bijvoorbeeld de brandweer
en hebben we een super
gezellig afsluiting op de
vrijdagavond. Alles net
even anders dan anders,
en hopelijk nog veel leuker
dan anders.
de eerste week van de
zomervakantie!
KRIEBELDAM - Dat is gaaf!
Kriebeldam bestaat deze
zomer 50 jaar! Dat wordt
dus uitpakken met superleuke activiteiten tijdens

Geef je wel zo snel mogelijk op, want we gaan heel
veel leuke dingen doen
en verwachten dan ook

veel aanmeldingen! We
gaan natuurlijk niet alles
vertellen wat we gaan
doen maar kunnen je wel
vertellen dat er behalve

LOCATIE & AANMELDEN
het
Kriebeldam wordt gehouden in en om
16 in
ASWA-gebouw aan de Burg. Klauckelaan
Appingedam.
mulier
Aanmelden kan door het aanmeldingsfor
en
samen met de deelnemersbijdrage (tuss
eptie
09.00 en 16.00 uur) af te geven bij de rec
juli.
8
ag
vrijd
van het ASWA-gebouw. Uiterlijk
kijk ook eens op kriebeldam.nl & facebook.com/kriebeldam

We kunnen er heel veel
over vertellen, maar
eigelijk moet je je gewoon
opgeven en het meemaken! Doen hoor!

Groetjes, Dikkie Kriebel

VOOR WIE IS
KRIEBELDAM?
KRIEBELDAM - Kriebeldam is er voor alle
kinderen van groep drie t/m acht van de
basisscholen uit Appingedam. Zit je nu nog in
groep twee en ga je straks naar groep drie? Dan
kun je ook al meedoen. Ook als je in groep acht zit
en straks naar de middelbare school gaat mag je
nog gezellig met ons meedoen.
Voor de kinderen die in Appingedam wonen maar
ergens anders naar school gaan geldt precies
hetzelfde, ook jullie kunnen je natuurlijk gewoon
aanmelden voor Kriebeldam!
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WAT MOET JE MEENEMEN?
Tussen de middag eet je
gezellig een broodje op
Kriebeldam. Deze moet je
wel zelf meenemen. Je krijgt
van ons gedurende de dag
ranja en tussen de middag
melk of chocolademelk.
Neem hiervoor wel een
eigen plastic beker mee naar
Kriebeldam!

TIP!
Zet de naam van
uw kind op alle
spullen die ze
meenemen naar
Kriebeldam.

Als het heel warm is neem
dan ook je zwemkleding
(en een handdoek) mee.
Wanneer het weer een beetje
tegenzit kan een regenpak
handig zijn. Trek elke dag
kleren aan die een beetje
vies mogen worden, er wordt
namelijk veel gespeeld, met
verf gekliederd enz.

Vergeet ook je fiets niet,
we blijven niet elke dag op
Kriebeldam.
De jongste groepen worden
waar mogelijk met auto’s en
busjes vervoerd.
Iedere dag krijg je van ons
een krantje mee naar huis, de
Kriebeldammer. Hierin staat

altijd belangrijke informatie
over dingen die je niet moet
vergeten de volgende dag.
Goed doorlezen dus!

GEBRUIKT UW KIND MEDICIJNEN?
Sommige kinderen gebruiken
medicijnen. Om te voorkomen dat deze medicijnen per
ongeluk verloren worden
op het Kriebeldam terrein
vragen we om deze aan het
begin van de dag in te leveren bij de hoofdleiding.

Ook kunnen hier eventuele
bijzonderheden doorgeven.
Zij zullen er dan op toezien
dat de medicatie op het juiste
tijdstip wordt ingenomen.
Ook hier is het weer belangrijk dat duidelijk wordt

opgeschreven voor wie het
is (voor- en achternaam) de
tijden, hoeveelheden etc.
We zien liever niet dat kinderen kun eigen medicatie bij
zich hebben in verband met
mogelijk verlies ervan!

LEES DE KRIEBELDAMMER EN VOLG ONS ONLINE
Iedere dag krijgen de kinderen een
krantje mee naar huis, de Kriebeldammer. Hier kunnen ze zelf verhaaltjes in
schrijven en er staan ook veel foto’s in.
Kortom, heel leuk om thuis te lezen wat
de kinderen overdag doen op Kriebeldam. Ook wordt hierin belangrijke informatie gezet door de hoofdleiding over

het programma de volgende dag. Het is
dus belangrijk dat iedereen het krantje
thuis even laat lezen. Vraag erom bij uw
zoon of dochter.
Mocht het kwijtgeraakt zijn, geen
probleem, alle informatie (inclusief een
digitale versie van de Kriebeldammer)

staat ook op onze eigen website
www.kriebeldam.nl. Verder kun je ons
ook nog volgen op Facebook en Twitter.
Mochten er toch nog vragen of opmerkingen zijn spreek dan gerust iemand
van de (hoofd)leiding aan. Samen
komen we er altijd wel uit!

NEEM EEN T-SHIRT MEE
Ieder jaar kun je bij Kriebeldam een t-shirt laten bedrukken tijdens de weken. Maar
hoe leuk zou het zijn als je dit
t-shirt al op de eerste dag van
Kriebeldam aan kan trekken?

met hierop duidelijk je vooren achternaam geschreven.
Dan kunnen wij er voor zorgen dat het shirt weer bij de
juiste persoon terrecht komt
op de eerste Kriebeldamdag!

Lever daarom alvast samen
met het aanmeldingsformulier een t-shirt in bij de balie
van het ASWA-gebouw. De
kleur van de opdruk wordt
dit jaar oranje, dus hou hier
wel even rekening mee bij de
keuze van het shirt.

De kosten voor het bedrukken van het shirt zijn € 2,50
en we vragen je of je dit samen met het de deelnemersbijdrage aan de balie wilt
voldoen. Neem in dat geval
dus € 17,50 mee.

Heel belangrijk; maak met
een paperclip of een nietje
een briefje aan het shirt vast
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KRIEBELDAM DEZE ZOMER ééN WEEK
We hebben na lang wikken
en wegen besloten dat
Kriebeldam deze zomer niet
in twee maar slechts één
week zal gaan plaatsvinden.
Dit heeft te maken met de
kosten (huur ruimtes etc.)
en met de uitstapjes die
we willen maken (en ook

dat kost natuurlijk geld).
Een aantal sponsoren van
vorig jaar kunnen dit jaar
helaas niet meer mee doen.
Gelukkig hebben we ook
nieuwe (zie overzicht op de
achterpagina) gevonden
zodat het grote feest in
verband met onze 50ste
verjaardag toch gewoon

gevierd kan worden.
Eigenlijk zouden we ook
de deelnemersbijdrage
(moeilijk woord voor het
geld dat je moet betalen
om mee te kunnen doen
aan Kriebeldam) moeten
verhogen. Dat hebben we op
deze manier deels kunnen
voorkomen.

Wat we volgend jaar gaan
doen weten we nu nog niet.
Misschien blijft het één week,
of misschien toch weer twee.

KAMP SIGMA: EEN ZOMERKAMP VOOR TIENERS
Ben jij ook allergisch voor
afwassen, huiswerk, vroeg
naar bed of zeurende
ouders?
Deze zomer wordt voor de
eerste keer Kamp Sigma georganiseerd voor tieners van
ongeveer 12 tot 15 jaar.
Zit jij in groep 8 en ga je na de
vakantie naar de brugklas?
Dan heb je geluk. Je kan dan
meedoen aan Kriebeldam en
aan Kamp Sigma!

Kamp Sigma wordt niet georganiseerd door Kriebeldam
maar er zijn wel een aantal
mensen bij betrokken die
ook meedoen als leiding aan
Kriebeldam.
Heb jij lef? Kamp Sigma
daagt je uit om de tofste
avonturen aan te gaan!
Deze zomer gaan we diep het
bos in met alles wat daarbij
hoort zoals een stormbaan,
spooktocht, dropping en een
heleboel actieve bos-spellen!

We verzamelen in Appingedam op 27 juli om 9:00
‘s ochtends. Het kamp is op
een nog geheime locatie en
zal pas later bekend worden
gemaakt… Wel kunnen we
alvast zeggen dat het midden in de natuur is, lekker in
het bos! Voordat het kamp
kan beginnen zullen we eerst
het kamp moeten bouwen,
want als het eindelijk zo laat
is slapen we in zelf verzonnen tenten natuurlijk. Tijdens
Kamp Sigma is het heel

belangrijk dat het kampvuur
nooit, maar dan ook NOOIT
uitgaat! Hier zorgen we met
zijn allen voor!
Wanneer is het?
Van woensdag 27 t/m vrijdag
29 juli 2016.
Kosten?
Slechts € 7,50
Informatie en aanmelden?
www.kampsigma.nl
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KOM JE OP DE FIETS?
Als je op de fiets naar
Kriebeldam komt dan kan
je je fiets in het fietsenhok
van de voetbalvereninging
Appingedam zetten. Je
sleutel kan je afgeven bij
de jongens en meiden van
het magazijn. Zij hangen je
sleutel op het bord en je krijgt
dan een nummer op je hand.

Let op!
Kinderen kunnen
dagelijks vanaf
08.45 uur gebracht
worden op de
Kriebeldam locatie.

Zo voorkom je dat je je sleutel
kwijtraakt. Als je jouw fiets
nodig hebt overdag kan je de
sleutel daar natuurlijk weer
ophalen.

checken, banden oppompen
en het stuur en zadel goed
vast zetten!

Gelijk een verzoek aan de
ouders: willen jullie de fiets
controleren? Een veilige fiets
is erg belangrijk dus remmen

SCHRIJF DEZE TIJDEN MAAR VAST OP
Het programma is dagelijks
van 09.00 tot (ongeveer)
16.15 uur. Soms loopt het
een beetje uit. Dit zijn de
“normale” Kriebeldamdagen.
Op woensdag zijn de jongste
groepen pas tegen 18.00
uur terug op de Kriebeldam

locatie (in verband met een
uitstapje). De oudste groepen
komen donderdag pas terug
om 16.15 uur na een overnachting op “Elders”.
De jongste groepen hebben
donderdag een programma
van 09.00 tot 16.15 uur.

Vrijdag is het dagprogramma
van 09.00 tot 16.15 uur en
aansluitend hebben we een
afsluitend avondprogramma
van 19.00 tot 21.30 uur. Dit
geldt voor alle groepen.
Wijzigingen lees je in de Kriebeldammer en online.

WAT KOST DEELNAME AAN KRIEBELDAM
Gelukkig zijn we er ook dit
jaar weer in geslaagd een
groot aantal bedrijven zo ver
te krijgen om onze sponsor
te willen zijn.

als je je voor 8 juli bij het
ASWA-gebouw hebt aangemeld. Geef je je op maandag
tijdens Kriebeldam op dan
betaal je € 17,50.

Deelname aan Kriebeldam
kost € 15,00 per deelnemer

Wel is het verstandig om je
niet te laat aan te melden

omdat er per week maar
een beperkt aantal kinderen
mee kunnen doen.
Tijdens Kriebeldam hoef je
geen zakgeld mee te nemen
want alle activiteiten die we
gaan doen zijn dan natuurlijk
al betaald!

Je kan tijdens Kriebeldam
een t-shirt laten bedrukken met een afbeelding
die speciaal voor dit jaar
is gemaakt. Dit kost € 2,50
(zelf een t-shirt voorzien van
je naam inleveren). De kleur
van de opdruk wordt oranje.

SPONSOREN
SNS FONDS EEMSMOND - RWE CULTUURFONDS
ROTARY CLUB EEMS DOLLARD - NAM
AKZONOBEL - RABOBANK - NOVO, DE KANS
HUIS EN HYPOTHEEK SCHONEWILLE / TER HARKEL
PAST ROTARY CLUB EEMSDELTA
GAMMA GRONINGEN PEIZERWEG - EN VELE ANDEREN

COLOFON & ALGEMENE INFORMATIE OVER KRIEBELDAM
Dit is een uitgave van
Commissie Vakantiespelen
Kriebeldam 2016
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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
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