Het programma op woensdag is van
09.00 tot 18.00 uur. Een uurtje langer
dus.

JONGSTEN

In de loop van de week zullen we de
eerste foto’s op de website plaatsen!

Nog geen t-shirt? Je kan de hele
week (zelfs vrijdag) nog eentje laten
bedrukken!

WEBSITE

T-SHIRTS
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BRANDWEER
KRIEBELDAM - Vanmiddag zijn de kinderen van
de jongste groepen naar de boothelling geweest
waar ook de brandweer aanwezig was. Hier
hebben we leuke spellen gedaan met water en ook
konden we in de brandweerwagens kijken en het
knipgereedschap vasthouden.

Brandweer zorgt voor verkoeling tijdens Kriebeldam

Dit was superleuk, vooral ook omdat het warm was
en het koude water erg lekker was.

BOWLEN TIJDENS DE TWEEDE DAG
KRIEBELDAM - De oudste
groepen zijn al vroeg op de
fiets vertrokken vandaag
naar Ekenstein waar ze
in de schaduw in het bos
verschillende spellen hebben
gedaan. Ook zijn ze naar de
midgetgolfbaan geweest.
In de ochtend ben ik met de
jongste groepen richting
Passe Partout gelopen. Want
hier gingen we de discobowlen. We hebben dit vorig jaar
ook eens gedaan en dit was

zo’n succes dat we dat dit
jaar zeker nog een keertje
wilden doen.
Veel tijd voor een broodje
hadden we niet vanmiddag
want we moesten al weer
snel vertrekken richting
het centrum. Daar stond de
brandweer op ons te wachten en ze hadden allemaal
brandslangen uitgerold en
tja... dan duurt het maar
eventjes of iedereen is kletsnat!

En dan heb je natuurlijk altijd
van die leiding die denkt dat
ze rustig aan de kant kunnen
blijven zitten toekijken en dat
ze wel droog zullen blijven.
Nou echt niet dus!
De kinderen hebben dat
gelukkig wel weten te voorkomen. Ze waren aan het
einde van de middag allemaal
kletsnat!
Morgen ga ik lekker mee
naar Drouwenerzand. Wordt

een super dag natuurlijk en
ik weet nu al zeker dat ik de
hele dag in het pirantenschip
ga zitten en heel veel patat en
ijsjes ga eten.
En als het een beetje mee zit
ga ik ook nog wel even kijken
op Elders, je weet wel daar bij
dinges rechtsaf en bij de weg
naar links en dan nog een
keer een rondje en dan ben je
er. Dus dat!
Dikkie “Abraham” Kriebel

TROPISCH WARM
g
Morgen wordt het tropisch warm. Zor
dt
wor
dus dat er voldoende gedronken
en dat de kinderen goed worden
ingesmeerd. Dit is een verzoek aan de
ouders en de groepsleiding!

KIJK OOK EENS OP KRIEBELDAM.NL & LIKE ONS OP FACEBOOK.COM/KRIEBELDAM
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JONGSTE GROEPEN GAAN NAAR DROUWENERZAND
De kinderen uit de groepen
1 tot en met 6 gaan
morgenochtend met bussen
naar Drouwenerzand. Hier
blijven ze de hele dag.

Je mag deze dag een broodje
meenemen, maar het hoeft
niet. In het atractiepark kan
je namelijk zoveel lekkers
krijgen als je wil.

We verwachten iedereen om
09.00 uur op Kriebeldam,
niet later, want de bussen
wachten niet. Gewoon
verzamelen in de grote zaal.

Omdat het best een stukje
rijden is blijven we deze
dag wat langer weg. De
bussen komen aan het einde
van de middag tegen de
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klok van 18.00 uur terug in
Appingedam.
Omdat het best een lange
dag is blijven de jongste
groepen NIET op Kriebeldam
slapen. We verwachten
alle kinderen dan weer op
donderdag van 09.00 tot
16.15 uur.

Ze zeggen dat het morgen
heel warm wordt dus zorg
wel dat je thuis alvast en
goed ingesmeerd wordt
met zonnebrand, wij zullen
er dan voor zorgen dat de
kinderen gedurende de dag
nog een paar keer worden
ingesmeerd.

WAT NEEM JE MEE NAAR ELDERS?
De oudste groepen komen
morgenochtend ook om
09.00 uur op Kriebeldam. Zij
moeten allemaal hun fiets en
slaapspullen meenemen.
De fiets moet even goed
nagekeken worden, want we
moeten natuurlijk wel veilig
met de hele groep aankomen.
Dus check de remmen, zet

het zadel op de goede hoogte
en pomp de banden nog even
goed op.
Verder dus je slaapspullen
mee. Matje, kussen en slaapzak zijn minimaal nodig. En
vergeet ook niet een extra set
schone kleding, zwemkleding
en een handdoek.

Want ook op Elders wordt het
mooi weer dus we zullen veel
spellen gaan doen in het bos,
of met water dus de kans bestaat dat je kleren niet droog
en schoon blijven.
We zien jullie morgen!

PROGRAMMA WOENSDAG/DONDERDAG OUD
De oudste groepen leggen
hun slaapspullen woensdagochtend in de carport of
aanhangwagen neer. Deze
hoef je niet mee te nemen op
de fiets naar Elders. We slapen in een scoutinggebouw
ergens in de provincie.

Waar dat precies is houden
we geheim anders is de
fietstocht er naar toe geen
verrassing meer.
Mochten er nog vragen zijn
vanuit de ouders dan is de
groepsleiding bereikbaar
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op telefoonnummer 0614381040 (Maurice) of 0647349207 (Johannes).
Kinderen die niet mee gaan
naar Elders zijn morgen
(woensdag) dus de hele dag
vrij.

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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