Alles over het nachtje slapen lees je
vandaag in de Kriebeldammer.
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Op de hoogte blijven van het laatste
nieuws over Kriebeldam? Volg ons
op Facebook!

De foto’s die tijdens Kriebeldam
gemaakt worden komen zo snel
mogelijk op de site.
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Zo, en dan nu even tijd voor een leuke groepsfoto!

LEKKER DAGJE VAN ALLES EN NOG WAT
KRIEBELDAM - Hoi Kriebeldammers! Wat fijn dat jullie er
allemaal weer zijn!
Leek het er vrijdag nog op
dat we gister met een heel
klein groepje kinderen zouden starten op de maandag,
gelukkig waren er toch nog
een heleboel nieuwe aanmeldingen gisterochtend. Wel
iets minder dan de vorige

week maar dat mag de pret
niet drukken!
Inmiddels is de dinsdag ook
al weer voorbij. Gaat allemaal
veel te snel, bah!
Vandaag zijn veel kinderen
op de fiets naar Ekenstein
geweest, andere groepen
hebben zich vermaakt in de
Stammenhof en weer ande-

ren gewoon op Kriebeldam.
Lekker verder knutselen aan
de hutten, pannenkoeken
bakken en nog veel meer
leuks werd er gedaan.
Morgenvroeg kunnen de
jongste groepen een klein
beetje uitslapen, en dat is is
ook wel nodig want ze blijven
(net als de oudste groepen

trouwens) woensdag gezellig
een nachtje bij ons slapen!
Dus vanavond vast je slaapspullen zoeken.
Ik heb er weer ontzettend
veel zin in en iIk hoop dat het
een beetje mooi weer blijft.
Tot morgen allemaal!

NACHTJE SLAPEN
6
De jongste groepen zijn groep 1 t/m
AASW
en slapen morgenavond in het
.
gebouw, ze blijven dus in Appingedam
en
De oudste groepen zijn groep 7 en 8
gaan morgen op de fiets naar Elders!w
kijk ook eens op kriebeldam.nl & volg ons op facebook.com/kriebeldam
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EN DAN NU HET WEER WEER
Tja het weer moet weer.
Wat moet je dan nu weer
verzinnen. Weer praten over
slecht weer is weer niet zo’n
goed idee. Weer praten over
zon lijkt me beter. Regen zijn
we tegen en we zien het deze
week toch wat zonniger in
dan vorige week die toch een
beetje verregent was.
De wolken zullen vandaag

ook wel als sneeuw voor de
zon verdwijnen zoals je op
het kaartje hiernaast kan
zien.
Maar ja, het blijft een
voorspelling dat weer en je
kan nooit voorspellen van te
voren of een voorspellen zal
kloppen dus we wachten het
maar weer eventjes af.
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Doen ho
Jo man! Hier zijn we weer!

KOM OP DE FIETS, WANT WE GAAN OP STAP!
We kunnen het niet vaak
genoeg herhalen maar doen
het toch nog een keer. Kom
zoveel mogelijk op de fiets
naar Kriebeldam. We blijven
natuurlijk niet elke dag op
Kriebeldam zitten maar vooral de oudste groepen gaan
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ook vaak op de fiets weg
bijvoorbeeld naar Ekenstein
en morgen ook naar Elders.
Uiteraard samen met de
groepsleiding voorzien van
de gele hesjes. Verder wordt
er in kleine groepen gefietst
i.v.m. de veiligheid.

Wat betreft de veiligheid
zijn we ook de hulp van de
ouders en verzorgers nodig,
het is belangrijk dat de kinderen met een veilige fiets op
pad gaan.
Kijk dus de fiets nog even
goed na op eventuele gebre-

ken zoals loszittende of te
hoge zadels, slecht opgepompte banden, etc.
De allerjongsten worden
waar nodig en mogelijk met
auto’s en busjes vervoerd.

kriebeldam, al 51 jaar de kindervakantiespelen van appingedam

ZO MAAR WAT FOTO’S

Er moest “blikje bier” bij staan... Geen idee waarom ;-)

Jeej, wat een lol op Kriebeldam!

Smile, je staat in de Kriebeldammer!

Op speciaal verzoek deze twee ook in de krant!

Vorige week lekkere ijsjes van de Anytime gehad!

Afsluiting vorige week vrijdagavond.

kijk ook eens op kriebeldam.nl & like ons op facebook.com/kriebeldam
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OVERNACHTING JONGSTE GROEPEN
KRIEBELDAM - Morgenavond
blijven de kinderen van de
jongste groepen (1 t/m 6) in
Appingedam slapen.
Iedereen komt om 13.00
uur op Kriebeldam en jullie
gaan pas de volgende dag
(donderdag) om 13.00 uur
weer naar huis.
We verwachten jullie dan ook
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om 13.00 uur op woensdag
al met je slaapspullen
(slaapzak, matje, kussen) 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 zaal. Donderdagochtend
hebben we knuselactiviteiten

op de planning staan en
jullie gaan dan om 13.00 uur
allemaal naar huis.

Woensdagochtend en
donderdagmiddag zijn jullie
dus vrij.

LUNCHPAKKETJE MEE OP DE FIETS!
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
drinken voor alle kinderen
(melk, chocolademelk en
ranja).

De jongste groepen eten
deze week op woensdagavond gezellig op Kriebeldam.
De oudste groepen blijven natuurlijk op Elders en krijgen
daar ook warm eten van ons.

ontbijt en tussen de middag
voor een boterham.
Uiteraard mag je best wat
lekkers te snoepen meenemen als je daar zin in hebt
maar het hoeft niet persé,
wij hebben ook het nodige in
huis gehaald ;-)

Donderdagochtend zorgen
wij van Kriebeldam weer voor

OVERNACHTING OUDSTE GROEPEN OP ELDERS
ELDERS - De oudste groepen (groep 7 en 8) komen
morgenvroeg allemaal om
09.00 uur met slaapspullen
(slaapzak, matje en kussen)
en op de fiets naar Kriebeldam. Deze kan je in de
carport neerleggen. Deze
Houden jullie Esther vandaag goed in de gaten? Ze
is namelijk ontzettend moe.
Ze ging gisteravond zomaar
liggen slapen op het podium!
Die gekke meid.
Oververmoeid terwijl nog
maar net de tweede week

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 regenkleding 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 op Kriebeldam.
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.

begonnen is. Waar moet dat
heen met de jeugd! Als je
haar ziet slapen de komende
dagen, pak een emmer
ijskoud water en gooi deze in
een vloeiende beweging over
haar heen.
Dit is Esther >>>>>
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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

