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

DINSDAG

UITGAVE
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Morgenochtend moet iedereen
doorgeven aan de leiding of ze ook
blijven slapen!

Wil je ook een leuk Kriebeldam
t-shirt? Lees het berichtje in deze
Kriebeldammer!
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We zijn weer begonnen!

TERUG NAAR DE MIDDELEEUWEN
KRIEBELDAM - Hallo allemaal! Fijn dat jullie allemaal
weer naar Kriebeldam zijn
gekomen!

Vanmorgen hebben we gelijk
een reis terug gemaakt in de
tijd, helemaal terug naar de
Middeleeuwen. Grote schilden aan de muur, een kroonluchter, een kampvuur en een

kasteel op het podium. En
wie woont daar? Inderdaad,
een echte prinses!
De ridder op zijn witte paard
die haar wakker zou maken
was blijkbaar verdwaald,
want de prinses lag toen we
begonnen nog gewoon te
slapen.
We hebben we met z’n allen
keihard het Kriebeldams

volkslied gezongen en ze
werd gelukkig toch nog op
tijd wakker.

Toen kon Kriebeldam
gelukkig toch beginnen! Na
wat spelletjes zijn we een
speurtocht gaan doen. We
moesten allemaal spullen
voor het maken van een taart
verzamelen en aan de jury

geven (zie elders in deze
Kriebeldammer). Helaas viel
er ook veel regen waardoor
marsmallows roosteren niet
volgens planning ging.
Hopelijk hebben jullie het
naar je zin gehad vandaag!
Tot morgen,
Groetjes Dikkie Kriebel

JONGSTEN EN OUDSTEN
We delen net als altijd de groepen in
n.
in jongste groepen en oudste groepe
7
De jongste groepen zijn groep 1 t/m
10
t/m
8
De oudste groepen zijn groep

kijk ook eens op kriebeldam.nl & volg ons op facebook.com/kriebeldam
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HEEL KRIEBELDAM BAKT!
KRIEBELDAM - Jullie zijn
wel gewend dat we op
maandagochtend altijd een
speurtocht gaan doen. Vaak
was dat een fotospeurtocht
of een ruilhandel maar dit
jaar gingen we iets heel geks
doen. We moesten allemaal
spullen verzamelen waarmee
je een taart kan bakken!
Suiker, eieren, en nog veel

meer ingrediënten moesten
we vragen aan mensen. We
hebben bij heel veel deuren
aangebeld en kregen soms
verbaasde reacties. Wat
moest een groep kinderen nu
met drie eieren?
Iedereen die hier in de buurt
woont weet nu in ieder geval
wel weer dat Kriebeldam
begonnen is.

Helemaal spannend werd het
toen iedereen terug kwam op
het Kriebeldamterrein en we
naar de jury moesten.
Iedereen moest laten zien
wat ze meegenomen hadden
en alles werd vakkundig
afgewogen.

bij het ter perse gaan van
de Kriebeldammer nog niet
helemaal bekend.
Misschien horen we dit later
nog en dan zullen we dit
morgen in de Kriebeldammer
bekend maken ;-)

Wat het uiteindelijke oordeel
van de jury is geweest was

Let op!
groepen
Oudste
ensdag
gaan wo
ets
op de fi
ers!
naar Eld nu
er
Controle
f
alvast o
je fiets
!
veilig is
De jury zit er klaar voor, heeft iedereen alles goed verzameld?

WIE KAN ER WOENSDAG RIJDEN NAAR BEERTA?
Woensdag gaan de kinderen van de groepen 1 t/m 6
naar het Speulparadies in
Beerta. We hebben hiervoor
natuurlijk een aantal busjes
beschikbaar maar zijn ook
op zoek naar ouders die
kunnen rijden met groepjes
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kinderen.
We gaan rond 09.15 weg en
vertrekken uit Beerta om
15.00 uur terug naar Appingedam. Als er oudes zijn
die kunnen rijden dit graag
aanmelden bij de hoofdleiding! Alvast bedankt!

kriebeldam, al 51 jaar de kindervakantiespelen van appingedam

GROEP 10
De Kriebeldammer.
Ik verwacht wel dat kriebeldam leuk word. Maar ik wou
eerst niet naar Kriebeldam
maar ik moest naar Kriebeldam. Uiteindelijk is het wel
leuk.

Schminken? Daar heb je een telefoon voor nodig!

Ik kwam hier alleen maar
toen gingen we groepjes
maken en toen kwam Fleur
De Kriebeldammer.

RIDDER-WEETJES
De riddertijd duurde van 500
tot 1500. Die periode heet de
Middeleeuwen. In de Middeleeuwen was Europa verdeeld in een heleboel kleine
koninkrijkjes. Zij hadden
ridders in dienst die ze voor
zich konden laten vechten.
Ridders zijn dus soldaten
die op paarden reden. In ruil
voor zijn diensten kreeg een
ridder een landgoed. Dat
was een stuk land met een
kasteel erop.
Ridder werd je niet zomaar.
Je moest ervoor uit een

goede familie komen. Jongetjes van zeven jaar werden
eerst page. Dat is een soort
knechtje, dat allerlei klusjes
voor de ridder moest doen.
Daar leerde hij goede manieren en handige dingen zoals
paardrijden. Als de page
veertien was geworden, werd
hij schildknaap. Hij moest het
schild van de ridder dragen.
En hij verzorgde de paarden
en het harnas van de ridder.
Het harnas was een pak van
ijzer. De ridder droeg het als
hij ging vechten. Dan kon hij
niet gewond raken.

Ik verwacht dat we leuke
dingen gaan doen. Dit is de
allereerste keer dat ik hier
aan mee doe. Ik heb een lieve
vriendin met wie ik in het

naar me toe en sindsdien zijn
we hele goede vriendinnen
geworden.
En we geven ons nummer
ook aan elkaar want dan kunnen we na Kriebeldam nog
afspreken.
Isis, groep 10.

groepje zit. Er zijn leuke spelletjes te doen. Ik vind ook de
begeleiders leuk.
Ik vind het superleuk!
Fleur, groep 10.

T-SHIRT LATEN BEDRUKKEN
Je kan ook dit jaar weer een
(gewassen) t-shirt laten bedrukken.
je moet hiervoor zelf een t-shirt
er.
meenemen en deze inleveren bij Pet
De opdruk wordt donkergroen.
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
ELDERS - Duik vanavond
maar vast de kast in op zoek
naar een slaapzak, een matje
en een lekker kussen want
woensdag gaan alle kinderen
van de oudste groepen op
de fiets naar Elders. Ze gaan
om 09.00 uur weg en komen
pas donderdag aan het einde
van de middag weer terug in
Appingedam.
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Omdat jullie op de fiets weg
gaan is het belangrijk dat
je vanavond alvast even
thuis gaat laten kijken of je
fiets nog goed in elkaar zit.
Want jullie gaan allemaal
heel ver fietsen en het zou
heel vervelend zijn als je
halverwege achter moet
blijven omdat je niet verder
kan fietsen ;-)

Laat je morgen even weten of
het allemaal gaat lukken?
We gaan er namelijk van uit

dat iedereen gewoon met ons
mee gaat.

MONSTER BLIKSEM EN DRAKENGROEP
In onze groep zitten; Chloe,
Dirk, Marinde, Marco, Stef,
Kian, Jolien en Djevano.
Onze leiders heten Jurgen
en Danny. We zijn heel erg
blij dat Kriebeldam weer is
begonnen. Wij vinden kriebeldam namelijk hééééééél
erg leuk.
Vanmorgen hebben we bij

mensen aangebeld voor
ingrediënten om een taart te
bakken. Voor de taart waren
er een heleboel ingrediënten
nodig. Daarvoor hebben wij
met z’n alle heel erg ons best
gedaan.
We hopen dat we de rest van
de week mooi weer zulen krijgen zodat we nog heel veel

leuke dingen kunnen doen.
Morgen vertellen we weer
welke nieuwe avonturen onze
ridders hebben beleefd en
onze prinsessen natuurlijk
niet te vergeten.
Groetjes van de Monster
Bliksem Drakengroep
Groep 2

PROGRAMMA WOENSDAG & DONDERDAG JONG
De jongste groepen blijven
woensdag ook niet op Kriebeldam. Jullie gaan namelijk
de hele dag naar het speulparadies in Beerta!
We kunnen daar de hele dag
spelen en ravotten en ons
prima vermaken (alleen nog

even hopen dat het droog
is natuurlijk). Neem voor de
zekerheid in ieder geval je
regenkleding mee.
We beginnen om 09.00 uur
en iedereen gaat woensdag
om 16.15 uur naar huis om te

eten. We verwachten iedereen dan om 19.00 uur terug
op Kriebeldam. We hebben
dan een avondprogramma
en blijven daarna in de grote
zaal slapen! Donderdag
ochtend blijven we dan op
Kriebeldam voor de DUA’s

(knutselactiviteiten). Om
13.00 uur gaat iedereen
weer naar huis en de rest
van de middag zijn jullie dan
vrij. Meer informatie over de
woensdag en donderdag
lees je morgen in de Kriebeldammer.

ALGEMENE INFORMATIE OVER “DE KRIEBELDAMMER”
Dit is een uitgave van
Commissie Vakantiespelen
Kriebeldam
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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

met kriebeldam terug naar de middeleeuwen

