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KRIEBELDAM - Hoi allemaal! 
Alweer een Kriebeldamdag 
voorbij. Vandaag hebben we 
weer van alles gedaan. De 
oudste groepen zijn de hele 
dag naar Ekenstein geweest 
om daar spellen te doen en 
om te gaan midgetgolfen. 
Tenminste als het droog zou 
blijven dus ik hoop dat dat 
gelukt is.

De jongste groepen zijn door 
Peter en Janine naar Holwier-
de gebracht en hebben daar 
een kippenboerderij bezocht.
En wat waren daar veel kip-
pen zeg! 

En verder hebben we natuur-
lijk weer veel leuke spellen 
gedaan. Helaas wel weer 
binnen van vanmiddag kwam 

de regen weer met bakken 
uit de lucht. In de middag had 
de leiding een leuke spelle-
tjesmarkt georganiseerd. Je 
kon zelfs pannenkoeken en 
popcorn bakken.

Ik heb met ontzettend ver-
maakt, vooral met het de hele 
dag heen en weer rijden naar 
Holwierde om de kinderen 

daar naar toe te brengen. 
Gelukkig mocht ik zelf aan 
het eind ook nog even binnen 
kijken bij de kippen. Wat wa-
ren dat er veel zeg. Wel een 
beetje zielig dat ze volgende 
week zeg maar... eh... ergens 
anders naar toe gaan :-( 
 
Tot morgen! 
Dikkie Kriebel

DINSDAG LEKKER OP STAP!

Pannenkoeken bakken is leuk, maar opeten is nog veel leuker! Dus hup Thea, bakken die hap!

NACHTJE SLAPEN

De jongste groepen zijn groep 1 t/m 7 

en slapen morgenavond in het ASWA-

gebouw, ze blijven dus in Appingedam. 

De oudste groepen zijn groep 8 t/m 10 

en gaan morgen op de fiets naar Elders
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Alles over het nachtje slapen lees je 
vandaag in de Kriebeldammer.

FOTO’SSLAPEN

De foto’s die tijdens Kriebeldam 
gemaakt worden komen zo snel 
mogelijk op de site.

Op de hoogte blijven van het laatste 
nieuws over Kriebeldam? Volg ons 
op Facebook! FACEBOOK
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Morgen gaan de groepen 1 
tot 7 naar Beerta naar het 
speel paradijs en daarnaa 
gaan ze op kriebeldam 
saapen en natastja ook.
dit is van rafaël (groep 5)

Gister gingen we eerst 
dansen en daar na gingen we 
naar de huisen en daar naar 
gingen we huten bouwen en 

toen gingen we naar huis.
Lotte

Groep 5 Rafael Kolkman, 
Jorik Timer, Mourleen 
Korblet, Isabello Becker, 
Lotte Boss,Gimy

Hiernaast het programma 
dat we vanmiddag hebben 
gedaan >>>>>>>>>>>>>>>

Woensdag gaan de kinde-
ren van de groepen 1 t/m 7 
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 

kinderen.
We gaan rond 09.15 weg en 
vertrekken uit Beerta om 
15.00 uur terug naar Ap-
pingedam. Als er oudes zijn 
die kunnen rijden dit graag 
aanmelden bij de hoofdlei-
ding! Alvast bedankt!

HERHAALDE OPROEP: WIE KAN ER RIJDEN?

sleutel
Lever je 

fietssleutel elke 

dag in bij de 

jongens en 

meisjes van 

het magazijn!

Doen hoor!

Schminken blijft natuurlijk een super leuke activiteit.

VAN DE KINDEREN:
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FOTO’S VAN HET UITSTAPJE VAN DE JONGSTEN

Bij de kippenboer stonden ook een paar paarden. En natuurlijk waren er ontzettend veel kippen!

Er zijn veel hutten gebouwd. Deze is van groep 8. Buiten regen? Dan spelletjes in de grote zaal!

En nog een hut, deze keer die van groep 1. Een tekening van een van de kinderen...
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KRIEBELDAM - Morgenavond 
blijven de kinderen van de 
jongste groepen (1 t/m 7) in 
Appingedam slapen.

Iedereen komt om 09.00 
uur op Kriebeldam en gaat 
om 16.15 uur naar huis. 
Overdag gaan jullie naar het 
Speulparadies in Beerta.

We verwachten jullie dan 
‘s avonds om 19.00 met 
slaapspullen (slaapzak, 
matje, kussen) terug op 
Kriebeldam. De slaapspullen 
kunnen op het podium 
worden neergelegd. We gaan 
de bedden pas later op de 
avond opmaken want eerst 
gaan we nog spellen doen in 
de grote zaal.

Donderdagochtend hebben 
we knuselactiviteiten op de 
planning staan en jullie gaan

dan om 13.00 uur allemaal 
naar huis en zijn ‘s middags 
vrij!

OVERNACHTING JONGSTE GROEPEN

ELDERS - De oudste groe-
pen (groep 8, 9 en 10) komen 
morgenvroeg allemaal om 
09.00 uur met slaapspullen 
(slaapzak, matje en kussen) 
en op de fiets naar Krie-
beldam. Deze kan je in de 
carport neerleggen. Deze 

spullen worden door ons in 
een aanhanger naar Elders 
gebracht. Zorg dat je een 
rugtas met je broodje mee 
neemt op de fiets.
Jullie vertrekken om 09.00 
uur. Vergeet je ook je regen-
kleding niet want of jullie het 

droog houden onderweg is 
natuurlijk maar de vraag. 
Rond de middag komen jullie 
aan en hebben daar tot en 
met donderdagmiddag een 
programma. Aan het einde 
van donderdagmiddag, zo 
rond 16.00 uur zijn jullie 

terug in Appingedam.

Vergeet niet extra kleding 
mee te nemen, een jas voor 
‘s avonds en zorg dat overal 
je naam op staat (plak ook 
een briefje met naam op de 
tas met slaapspullen.

OVERNACHTING OUDSTE GROEPEN OP ELDERS

Morgen gaan alle kinderen 
naar een locatie buiten het 
Kriebeldam terrein. Het is 
echter wel belangrijk om 
voor tussen de middag een 
broodje mee te nemen.

De jongste groepen gaan 
naar Beerta en eten hun (zelf  
meegebrachte) broodje in de 
speeltuin op.

De oudste groepen eten 
onderweg op de fiets naar 
Elders. Het is een lange tocht 
dus het is wel belangrijk een 
goed gevulde broodtrommel 
mee te nemen.

Uiteraard zorgen wij voor din-
ken voor alle kinderen (melk, 
chocolademelk en ranja).

De jongste groepen eten 
woensdagavond gewoon 
thuis. De oudste groepen 
blijven natuurlijk op Elders en 
krijgen daar warm eten.

Donderdagochtend zorgen 
wij van Kriebeldam weer voor 
ontbijt en tussen de middag 
voor lunch.

MORGEN LUNCHPAKKETJE MEENEMEN!
vrijdag
We vertellen het 

nu alvast, want 

vrijdagavond is 

er een avond-

programma 

van 19.00 tot 

21.00 uur.

DIT IS EEn UITGAVE VAn
Commissie Vakantiespelen 

Kriebeldam
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