Het programma op dinsdag is voor
alle groepen net als vandaag van
09.00 tot 16.15 uur.
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Wil je ook een leuk Kriebeldam
t-shirt? Lees het berichtje in deze
Kriebeldammer!

Morgenochtend moet iedereen
doorgeven aan de leiding of ze ook
blijven slapen!
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We zijn weer begonnen!

TERUG NAAR DE MIDDELEEUWEN
Goede middag alle Kriebels!
Vanmorgen heeft Ridder Jan
kriebeldam officieel geopend
met zijn verhalen over dat hij
niet Robin Hood is.
Hij lijkt er op maar Robin
Hood steelt van de rijken en
geeft aan de armen maar dat
doet jan niet!
Jan steelt van de armen en

steekt het daarna in eigen
zak. (zo komt hij dus aan zijn
winterkasteel…)
verder wist hij nog te vertellen dat iedereen welkom was
in zijn winterkasteel.
ook vond hij het nodig om ons
aloude volkslied te veranderen

maar als ik eerlijk ben vindt
ik het zelf ook een heele
verbetering

Hup Jongens! Hup Meisjes!
Aan de slag!
Kom op Jan, ’t wordt een
drukke dag!
Zingen dansen, voetballen en
sjansen

Lachen en Zwingen, pijl en
boog en touwtje springen
Er is geen plekje waar dat
beter kan
Dan in ons pretkasteel, lekker
gek kasteel
Het winterkasteel van Jan

Tot morgen,
Groetjes Dikkie Kriebel

JONGSTEN EN OUDSTEN
We delen net als altijd de
groepen in
in jongste groepen en oudste
groepen.
1
De jongste groepen zijn groep
t/m 5

kijk ook eens op kriebeldam.nl & volg ons op facebook.com/kriebeldam
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HEEL KRIEBELDAM BAKT!
Deze week stond de
maandag ochtend niet in het
thema van taarten bakken
maar een heuze pizza!
de groepen konden allemaal
kiezen tussen 3 verschillend
belegde pizza’s,
1 met salami, gele paprika en
knakworst.

of met ham, basilicum en
mozzarella.
zelfs was er een vegetarische
optie met ananas en rucola.
alle groepen hebben
gigantisch veel punten
binnengehaald maar het is
nog spannend wie gewonnen
heeft

ook is het bij sommige
groepen nog de vraag of
Dikkie Kriebel van sommige
ingrediënten zelfs wel iets
wat lijkt op een pizza kan
maken...
ook stond er een raadseltje in
voor de bonus punten...
test maar eens of papa en
mama het kunnen oplossen.

het groeit aan een plant
boven de grond maar niet
in de winter. bij het oogsten
hoef je niet bang te zijn voor
splinters. hetr is eerst groen,
dan wit en uiteindelijk rood.
de vrucht wordt meestal niet
zo groot.
en???
weten je ouders het al?

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?

Een paar mopjes van de redactie:
Komt er een goudvis bij de
dokter. Zegt de dokter: “Oh,
ik zie het al...! Uit de kom...!”
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Vraag: Wat is een skelet in
een kast?
Antwoord: Iemand die
vroeger gewonnen heeft met
verstoppertje..

Zit een skelet aan de bar,
zegt ie: “doe mij een pilsje en
een dweil!”

Jantje: “Mamma, waarom
heb je van die grijze haren?”
Mamma: “Dat komt omdat
kindjes heel ondeugend
zijn.” Jantje: “O, vandaar dat
oma helemaal grijs is!”

kriebeldam, al 51 jaar de kindervakantiespelen van appingedam

GROEP 1

EN WIE HEBBEN WE DAAR???

de kinderen van groep 1 vinden hutten bouwen en verven
erg leuk.
Ook vinden ze erin spelen
ook leuk.
Ze vonden het leuk om vorige
week te blijven slapen.
Marshmallows en pannenkoeken vielen zeer goed in de
smaak
Het maken is leuk

We konden ook geschminkt
worden
Waarbij er verschillende
keuzes waren
De opdracht die vanmorgen
in Opwierde deden was erg
leuk om te doen.
daarnaast was het stuk dat
Jan Hood deed erg leuk.

ZIT JE IN GROEP 7 OF 8??

Groep 8
Hallo wij zijn Kiki Naomy en
Sanne,
Wij doen mee aan kriebeldam
en zitten in groep 8
Onze leiding zijn Ro mulder
en Bo Koetje.
Vandaag hebben we ingrediënten voor een pizza verzameld dat was erg leuk
Wij hopen dat we ook nog
veel leuke dingen gaan
doen’.
Groetjes Kiki, Naomy en
Sanne

Vergeet niet om als je in een
oudste groep zit (groep 7 of
8) dan moet je niet vergeeten morgen je fiets mee te
nemen.

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.

een interview met Kristel....
wat vond jij van dag 1?
leuk, Gezellig, geslaagd
wat vind je van jou groep (3)?
Leuke groep, veel gezellige
mensen en echte snoeperts
wat is je lievelingskleur?
Paars

wat vindt je het lekkerste
eten?
Lasagna

wat was je vavorite jaar tot
nu toe?
dit natuurlijk

hoeveel jaar doe jij al mee
met Kriebeldam?
als ik als kind meereken dan
al 9 jaar!!!

wat is je favoriyte bezigheid
op Kriebeldam?
gezamelijke spellen met
alle groepen. muziekbingo
bijvoorbeeld.

PROGRAMMA WOENSDAG en DONDERDAG JONG
Deze week zijn de tijden iets
anders dan vorige week.
We beginnen op woensdag
om 13.00 uur en iedereen
neemt dan direct zijn of haar
slaapspullen mee naar Kriebeldam. Je blijft deze week
namelijk gezellig bij ons eten

‘s avonds.
We gaan in een keer door
met het nachtje slapen en
hebben op donderdagochtend weer de DUA’s (knutselactitiveiten).
Donderdagmiddag gaan jul-

lie om 13.00 uur naar huis en
zijn dan de rest van de dag
vrij. Lekker even uitrusten.
Dus geef het maar vast door,
woensdag 13.00 uur beginnen, donderdag om 13.00
uur weer naar huis. Dat is

maar liefst 24 uur onafgebroken Kriebeldam plezier!
Morgen moet je even aan
je groepsleiding doorgeven
of je wel of niet mag blijven
slapen op Kriebeldam.

ALGEMENE INFORMATIE OVER “DE KRIEBELDAMMER”
DIT IS EEN UITGAVE VAN
Commissie Vakantiespelen
Kriebeldam

REDACTIE
Peter Heun
Hernandt Boonstra

VERVAARDIGD DOOR
ASWA Reproservice

EINDREDACTIE
Dikkie Kriebel
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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

