Kriebeldam wordt gehouden tijdens
de eerste twee weken van de
zomervakantie!
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Geef je voor vrijdag 14 juli op bij de
receptie van het ASWA-gebouw!

Zit je in groep 3 t/m 8 van de
basisschool? Dan kan je natuurlijk
meedoen!
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Kriebeldam zitten maar
we gaan er ook op uit.
Uitstapjes naar verschillende locaties worden op
dit moment nog bedacht,
maar we gaan ons zeker
wel vermaken.
Mocht het slecht weer zijn
tijdens Kriebeldam dan
kunnen we op Kriebeldam
ook prima uit de voeten
in de grote zaal die we tot
onze beschikking hebben.
We kunnen hier knutselen,
schmincken, pannenkoeken bakken, popcorn
maken, film kijken en nog
veel meer.
Kortom, je hoeft je deze
vakantie dus geen moment
te vervelen. Het enige dat
je dan wel even moet doen
is je aanmelden!

KRIEBELDAM - Zo, bijna is
het weer zo ver. De zomervakantie komt er weer aan.

met bekende en nieuwe
vriendjes en vriendinnetjes.

Maar natuurlijk wil jij je
geen zes weken lang vervelen thuis, dus ga je één
of twee weken meedoen
aan Kriebeldam!
Want bij ons ga je heel veel
leuke dingen doen samen

Wat we allemaal gaan
doen? Nou, heel erg veel
natuurlijk. In ieder geval
doen we speurtochten,
gaan we hutten bouwen en
ook blijven we op woensdag allemaal een nachtje

slapen op Kriebeldam. En
nee dat is niet eng, dat is
juist super gezellig! Misschien dat de spooktocht
voor de oudste groepen
een klein beetje eng is
maar verder is het supertof!
Verder blijven we natuurlijk niet elke dag op

WAAR KAN JE AANMELDEN

Kriebeldam wordt gehouden rondom het
ASWA-gebouw aan de Burgemeester
Klauckelaan in Appingedam.
Aanmelden kan door het aanmeldingsge
formulier samen met de deelnemersbijdra
AASW
het
(af te geven bij de receptie van
t
gebouw tussen 09.00 en 16.00 uur en liefs
voor vrijdag 14 juli.

kijk ook eens op kriebeldam.nl & facebook.com/kriebeldam

Ohja, en als thema hebben
we dit jaar gekozen voor
“Met Kriebeldam terug
naar de Middeleeuwen”.
Veel activiteiten hebben
hier mee te maken.
Supertof toch?!

Groetjes, Dikkie Kriebel

WIE MOGEN ER MEEDOEN
AAN KRIEBELDAM?
KRIEBELDAM - Kriebeldam is er voor alle
kinderen van groep drie t/m acht van de
basisscholen uit Appingedam. Zit je in groep
twee en ga je naar groep drie? Dan kun je ook
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: ook
jullie kunnen je aanmelden voor Kriebeldam!
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DIT NEEM JE MEE NAAR KRIEBELDAM
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
Kinderen kunnen
vanaf 08.45 uur,
een kwartier voor
Kriebeldam start,
gebracht worden.

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.
Gebruik je medicijnen?
Lever deze dan in bij de
hoofdleiding. Zij zien er op
toe dat de medicijnen op
het juiste tijdstip worden
ingenomen!

ZO LAAT WORD JE VERWACHT
Het programma is dagelijks
van 09.00 tot (ongeveer)
16.15 uur. Soms loopt het een
beetje uit.
Op woendag gaan de jongste
groepen om 16.15 naar huis,
maar komen om 19.00 uur
terug voor de overnachting.

Ze gaan dan donderdag om
13.00 uur weer naar huis.
De tweede week zijn deze
tijden waarschijnlijk iets
anders. Info volgt nog.
De oudste groepen vertrekken woensdag om 09.00 uur
op de fiets naar Elders en

komen donderdag om 16.15
terug na een overnachting.
Vrijdag, na het programma
overdag, een avondprogramma van 19.00 tot 21.00 uur
voor alle groepen.
Wijzigingen lees je in de
Kriebeldammer en online.

DIT KOST DEELNAME AAN KRIEBELDAM
Deelname aan Kriebeldam
kost €15,00 per kind als je
je uiterlijk vrijdag 14 juli a.s.
hebt aangemeld. Geef je je
maandag tijdens Kriebeldam op dan betaal je €2,50
per kind extra.
Twee kinderen uit hetzelfde

gezin betalen €14,00 per
kind, drie €13,00 etcetera.
Het is verstandig om je
niet te laat aan te melden
omdat er per week slechts
een beperkt aantal kinderen
mee kunnen doen. Bij te veel

aanmeldinden hanteren we
helaas een wachtlijst.
Tijdens Kriebeldam hoef je
geen zakgeld mee te nemen
want alle activiteiten die we
gaan doen zijn al betaald.
Wel kan er weer een t-shirt

bedrukt worden met een
afbeelding van het thema
van dit jaar. Dit kost €2,50
(zelf een t-shirt voorzien van
je naam inleveren). Lever je
shirt op de eerste maandagochtend in, je krijgt hem dan
‘s middags weer terug.

ONZE SPONSOREN
SNS FONDS EEMSMOND
AKZONOBEL DELFZIJL
RABOBANK NOORD GRONINGEN
ALBERT HEIJN APPINGEDAM
EN VELE ANDEREN...
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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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