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KRIEBELDAM - Jeetje zeg, 
wat is het warm vandaag! En 
ik moest me ook nog haas-
ten, want we gingen gelijk 
de busjes in naar Termunten 
om tijdens een super toffe 
excursie slootjes te bekijken 
en naar de zee te gaan om 
zeehondjes te spotten.

Terwijl de eerste groep weg 

was zijn de anderen lekker 
in het zwembad gaan spelen 
zoals te zien is op de actie-
foto hierboven.

De oudste groepen hadden 
het ook snel gezien op Krie-
beldam en zijn de verkoeling 
gaan opzoeken in het bos van 
Ekenstein. Lekker spelletjes 
spelen in de schaduw onder 

de bomen.

Tja en daarom heeft natuur-
lijk niemand zin en tijd gehad 
om een leuk verhaaltje te 
schrijven voor de Kriebel-
dammer. Dus dan doe ik dat 
maar weer. Misschien kan 
je wel merken dat ik ook 
eigenlijk niet meer zo goed 
weet wat ik moet schrijven, 

maar dit vakje moet nog 
vol. Misschien kan ik nog 
even zeggen dat we morgen 
ook lekker op pad gaan. De 
jongsten naar het Grunopark 
in Groningen en de oudste 
groepen gaan naar Elders. 

Onderweg even lekker 
ergens zwemmen en er dan 
weer fris en fruitig tegen aan!

TIJD VOOR VERKOELING
Actie bij het zwembad. De flamingo houdt een oogje in het zeil.

NACHTJE SLAPEN

De jongste groepen zijn groep 1 t/m 5 

en slapen morgenavond in het ASWA-

gebouw, ze blijven dus in Appingedam. 

De oudste groepen zijn groep 6 t/m 10 

en gaan morgen op de fiets naar Elders

Alles over het nachtje slapen lees je 
vandaag in de Kriebeldammer.
Zie pagina 4. 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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Let even goed op. De 
kinderen gaan vaak op stap 
en spelen veel in het gras en 
onder bomen. Er is dus een 
verhoogde kans op teken.

Het is dus verstandig 
om iedere dag als uw 
kinderen thuis komen even 
goed te controleren of ze 
geen tekenbeet hebben 

opgelopen. De teek kan 
namelijk de ziekte van Lyme 
overbrengen.

Als de teek nog aanwezig is 
dan is het zaak deze zo snel 
mogelijk te verwijderen.

Kijk voor meer informatie op 
de website van de GGD.

Vrijdag hebben we gewoon 
weer een dagprogramma 
voor alle kinderen. We 
verwachten iedereen om 
09.00 uur op Kriebeldam en 
de kinderen gaan zelf met de 
groepsleiding kiezen wat ze 
die dag gaan doen. Ze kun-

nen gaan zwemmen, schmin-
ken, pannenkoeken bakken, 
popcorn bakken, iets maken 
voor de Kriebeldammer of  
naar de speeltuin.

Om 16.15 uur gaan alle 
kinderen naar huis om te 

eten en dan komt iedereen 
om 19.00 uur weer terug op 
Kriebeldam voor het avond-
programma. We gaan een 
spel doen met de hele groep 
in het centrum van Appin-
gedam. We zullen lopend 
die kant op gaan en sluiten 

gezamelijk het programma 
af rond de klok van negen 
uur in de grote zaal van het 
ASWA gebouw.

PROGRAMMA VRIJDAG

water
Het water is 

bijna op! Dus, 

neem morgen 

allemaal een 

glas water 

mee voor het 

zwembad!

Het bezoekje van de jongste groepen aan Termunten.

PAS OP TEKENALARM
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ZOEK EEN KOEL PLEKJE OP OM LEKKER TE KLEUREN!
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KRIEBELDAM - Morgenavond 
blijven de kinderen van 
de jongste groepen (1 t/m 
5) in Appingedam slapen. 
Jullie komen om 13.00 uur 
op Kriebeldam en gaan 
donderdagmiddag om 13.00 
uur weer naar huis.
We verwachten jullie met 
slaapspullen (slaapzak, 
matje, kussen) op 

Kriebeldam. De slaapspullen 
kunnen op het podium 
worden neergelegd.
We gaan de bedden pas later 
op de avond opmaken zodat 
de grote zaal eerst nog vrij 
blijft voor 

Donderdag hebben we 
rustige knuselactiviteiten op 
de planning staan en zullen 

we zorgen voor een aantal verkoelende activiteiten.

OVERNACHTING JONGSTE GROEPEN

ELDERS - De oudste groe-
pen (groep 6 t/m 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 ver-
trekken om 09.00 uur. 
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 setje kle-
ding mee te nemen, en zorg 

dat overal je naam op staat 
(plak ook een briefje met 
naam op de tas met slaap-
spullen.

Belangrijk: trek dichte 
schoenen aan en geen slip-
pers op de fiets!!!

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 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 
heel veel ranja).
Alle groepen eten woensdag-
avond op Kriebeldam. Wij 
zorgen dan voor de warme 
maaltijd. 

Donderdag zorgen wij na-
tuurlijk ook weer voor ontbijt 
(alle groepen) en lunch tus-
sen de middag (op Elders).

De jongste groepen begin-
nen pas om 13.00 uur dus 
zorg dat zij thuis alvast een 
broodje hebben gegeten.

MORGEN LUNCHPAKKETJE MEENEMEN!
vrijdag
We vertellen het 

nu alvast, want 

vrijdagavond is 

er een avond-

programma 

van 19.00 tot 

21.00 uur.
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