Het programma op dinsdag is net als
vandaag van 09.00 tot 16.15 uur.

DINSDAG

De oudste groepen gaan woensdag
op kamp in “Elders” en blijven daar
slapen!

Vanmorgen ook kinderen gezien met
de Kriebeldam t-shirts? Jij kan er ook
eentje krijgen!

SLAPEN

T-SHIRTS
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HET IS FEEST!
KRIEBELDAM - Wisten jullie dat Kriebeldam dit
jaar maar lieft 50 jaar bestaat? Misschien hebben
jullie vaders en moeders vroeger ook nog wel
meegedaan aan Kriebeldam. We gaan er dit jaar
samen met jullie een groot feest van maken. Lees
je elke dag even de Kriebeldammer door? Dan
weet je gelijk wat we de volgende dag gaan doen!
Het is feest op Kriebeldam, we bestaan 50 jaar!

We hopen dat jullie allemaal een super mooie week
gaan beleven met elkaar. Veel plezier allemaal!

KRIEBELDAM VIERT 50 JARIG JUBILEUM
KRIEBELDAM - Hey jongens
en meisjes! Het is weer zo
ver. Kriebeldam is gestart.
Voor de vijftigste keer maar
liefst. Dat zijn alle vingers van
je hand, en dat dan vijf keer.
Veel hè? Ik ben superblij dat
jullie allemaal gekomen zijn
om dit feestje samen met mij
te vieren. Want een verjaardag vier je toch niet alleen?
Het was wel even schrikken trouwens vanochtend.
Ik dacht toch echt dat er

genoeg leiding was, maar er
waren en echt veel te weinig.
Snel had ik Abraham en
Eva... of wacht ik bedoel Sarah natuurlijk gebeld en die
kwamen er snel aan. Hoewel
snel, ze schoten niet echt op.
Maar gelukkig hield iedereen
ons voor de gek, want uiteindelijk was de leiding er wel
gewoon.
Na de opening en het oefenen van het nieuwe couplet
van het volkslied is iedereen
in een grote optocht de wijk

in gegaan om een ruilspel te
doen.
Bij terugkomst hebben we
lekkere cupcakes gemaakt
en natuurlijk opgegeten. Het
was een gigantische kliederzooi en door al dat suiker
werden de kinderen nog iets
drukker dan ze al waren.
Maar ach, het is tenslotte vakantie dus dat mag gewoon.

getimmerd, geschiderd en
het resultaat mag er zijn. Er
staat weer een heel dorp
achter op het grasveld.
De dag is echt voorbij gevlogen, en het was super tof. En
weet je wat het leuke is van
dit verjaardagsfeestje? Het is
niet één dag, maar het duurt
nog de hele week!
Tot morgen allemaal!

De middag stond in het teken
van hutten bouwen. Er werd

Dikkie “Abraham” Kriebel

JONGSTEN EN OUDSTEN
We delen net als altijd de groepen in
n.
in jongste groepen en oudste groepe
6.
De jongste groepen zijn groep 1 t/m
9.
t/m
7
De oudste groepen zijn groep

kijk ook eens op kriebeldam.nl & like ons op facebook.com/kriebeldam
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BELANGRIJKE DINGEN, NIET VERGETEN DUS!
KRIEBELDAM - We kunnen
het niet vaak genoeg
zeggen. Je moet elke dag
een boterham meenemen
voor tussen de middag
want je blijft dan gezellig
op Kriebeldam eten. Wij
zorgen voor drinken (ranja,
melk en chocolademelk).
Neem hiervoor wel even een
eigen beker, voorzien van

naam, mee naar Kriebeldam.
Eigenlijk is het sowieso wel
handig als je je naam op de
spullen zet die je mee neemt
naar Kriebeldam.
Fietssleutels inleveren bij het
magazijn, je krijgt dan een
nummer op je hand zodat je
hem aan het einde van de
dag weer op kan halen.

Medicijnen graag inleveren
bij de hoofdleiding. Zij zorgen
dan dat deze optijd worden
ingenomen.
Fietsen kan je trouwens
in het fietsenhok van
de voetbalvereniging
neerzetten. Je kan vanaf
daar heel makkelijk via de
achteringang van de grote

zaal op Kriebeldam komen.
Mochten er verder nog
vragen of onduidelijkheden
zijn dan kan je hiervoor altijd
terecht bij je leiding of bij de
hoofdleiding.
Met elkaar maken we er weer
een feestje van!

Let op!
groepen
Oudste
chtend
morgeno
en
doorgev
jft
of je bli
an
slapen a
sje groep
leiding!
We zijn er klaar voor, kom maar op met dat Kriebeldam!

MOOI WEER ALARM: ZWEMSPULLEN MEENEMEN
Het wordt erg mooi weer
deze week. Tropisch zelfs.
Dus neem morgen allemaal
je zwemspullen mee!
De oudste groepen moeten
ook hun fiets meenemen
want zij gaan naar een loca-
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tie buiten Kriebeldam.
De jongste groepen gaan zoals het nu lijkt niet zwemmen,
maar er staan wel waterspelletjes op het programma
dus je kan dan ook het beste
maar zwemkleding meene-

men. Want nat wordt je toch
wel.
De jongste groepen hoeven
niet op de fiets te komen
want zij gaan te voet naar de
locatie, waar ook de BRANDWEER aanwezig zal zijn.

kriebeldam, al 50 jaar de kindervakantiespelen van appingedam

CUPCAKES VERSIEREN

Lekker je eigen cupcake versieren en daarna opeten.

KRIEBELDAM - Als je jarig
bent hoor je ook te trakteren
natuurlijk. En dan kunnen
we natuurlijk taart gaan
kopen maar het is veel leuker
om zelf cupcakes te gaan
maken.

Lekkere klodders jam er op
en dan in de hagelslag drukken.

Aangezien het bakken veel
te lang duurt hebben we die
maar kant en klaar gekocht
en was het aan de kinderen
om de cupcakes te versieren.

LEVER JE STUKJE
IN BIJ PETER EN
HET KOMT
DEZELFDE OF DE
VOLGENDE DAG IN
DE KRANT.

SCHIJF OOK WAT
VOOR IN DE
KRIEBELDAMMER!

KRIEBELDAM OOK ONLINE
KRIEBELDAM - Kriebeldam
is ook te volgen op internet.
We plaatsen de hele dag door
informatie en foto’s op:
FACEBOOK.com/kriebeldam
Ook hebben we een eigen
website waarop uiteindelijk
alle foto’s gezet worden en
ook kan je hier de Kriebeldammers terug lezen.
Ook kan je de foto’s van de
afgelopen jaren hier terugvinden.

Als jij ook leuke foto’s hebt
gemaakt zorg dan dat deze
toegestuurd worden dan zullen we deze er ook bij zetten.

VRIJDAG IS ER OOK
EEN AVONDPROGRAMMA VAN
19.00 TOT 21.00
UUR.
WAT WE PRECIES
GAAN DOEN HOOR
JE LATER VAN DE
WEEK!

T-SHIRT LATEN BEDRUKKEN
Je kan ook dit jaar weer een t-shirt
laten bedrukken. je moet hiervoor zelf
en
een t-shirt meenemen en deze inlever
.
bij Peter. De opdruk wordt oranje
Het laten bedrukken kost 2,50 euro.

kijk ook eens op kriebeldam.nl & like ons op facebook.com/kriebeldam
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PROGRAMMA WOENSDAG & DONDERDAG OUD
De oudste groepen komen
woensdagochtend gewoon
om 09.00 uur op Kriebeldam.
Vergeet niet je fiets mee
te nemen en natuurlijk je
slaapspullen, want we gaan
naar Elders!
Rond de klok van 16.15 uur
komen jullie weer terug en
dan gaan jullie om 16.30 uur

Let op!
n niet
Kindere
5 uur
.4
voor 08
! Een
brengen an
v
r
kwartie
aat
g
n
te vore
en
p
o
l
de zaa
r
e
en is
de
voldoen
h
ic
toez t.

naar huis. Kortom woensdag
en donderdag zijn jullie de
hele dag onder de pannen.
Met slaapspullen bedoelen
we 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
gewoon blijft slapen van
de oudste groepen. Er
is geen mogelijkheid om
op woensdag met het
programma van de jongste
groepen mee te draaien.
Vergeet niet om voor de
woensdagmiddag een

boterham in je tas te stoppen
die je mee neemt onderweg!
Woensdagavond krijgen jullie
eten op Kriebeldam net als
de donderdagochtend en
middag. ‘s Avonds kunnen
jullie dan gewoon weer thuis
eten, als je niet direct in slaap
valt als je thuis komt in ieder
geval ;-)

PROGRAMMA WOENSDAG JONG
De jongste groepen (1 t/m
6) blijven dit jaar niet op
Kriebeldam slapen. Dat komt
omdat we een hele leuke andere activiteit voor jullie in de
planning hebben. Jullie gaan
namelijk woensdag de hele
dag naar Drouwenerzand. Dit
is een supertof attractiepark.
We gaan hier met bussen

naar toe. Zorg dat je op tijd
bent want we vertrekken
direct om 09.00 uur. We zijn
wel iets later terug, namelijk
pas tegen 18.00 uur.
In Drouwenerzand kan de
hele dag onbeperkt worden
gegeten en gedronken dus
je hoeft deze dag dus geen
broodje mee te nemen.

Omdat deze dag op zich al
vermoeiend genoeg is hebben we besloten dat we dit
jaar het nachtje slapen voor
de jongste groepen een keertje overslaan.
In ruil daarvoor is het programma op donderdag wel
langer, zie hieronder de
informatie.

PROGRAMMA DONDERDAG JONGSTE GROEPEN
Niet slapen op woensdag,
dus dan op donderdag lekker de hele dag naar Kriebeldam! We beginnen gewoon
om 09.00 uur en jullie gaan
rond de klok van 16.15 uur
weer naar huis.

We hebben in de ochtend
een rondvaart met de rondvaartboot in Appingedam en
‘s middags gaan we lekker
knutselen met de DUA’s.
We doen ons best om deze
DUA’s dit jaar een feestelijk
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tintje te geven. Uiteraard
kunnen jullie alles wat jullie maken mee naar huis
nemen. Kunnen jullie gelijk
aan jullie vaders en moeders
laten zien wat jullie gemaakt
hebben!

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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