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KRIEBELDAM - Na 50 weken 
te hebben moeten wachten 
was het vanmorgen weer 
feest in Appingedam. Kriebel-
dam is namelijk eindelijk 
weer begonnen!
Toen ik vorig jaar na Kriebel-
dam zelf op vakantie ging 
ben ik gaan kamperen in het 
bos. Tentje mee, rugzak mee 
en lekker aan de wandel. Ik 

had bijna geen eten meege-
nomen want ik dacht, ik ga 
wel even naar een super-
markt maar die zijn er niet in 
het bos! Na één dag was mijn 
broodtrommel al leeg. Geluk-
kig had ik mijn vishengel wel 
meegenomen. Na een paar 
uur vissen had ik eindelijk 
een klein visje aan de haak 
geslagen. Lang niet genoeg 

om mijn buik van vol te krij-
gen. En het had ook nog eens 
geregend dus het kampvuur 
wilde ook al niet branden.
Ik ben die avond maar vroeg 
gaan slapen. De volgende 
dag hoorde ik voetstappen 
bij de tent. Toen ik ging kijken 
bleek het de boswachter te 
zijn. Hij vroeg me of ik het 
een beetje vol kon houden. 

Hij zei tegen mij dat als je op 
survival gaat je je wel goed 
voor moet bereiden. Ik dacht 
dat is leuk om eens met de 
kinderen van Kriebeldam te 
gaan doen. Die zijn vast veel 
beter in survival dan ik. Zul-
len we deze week kijken hoe 
gaat dat gaat?

Tot morgen, Dikkie Kriebel

OP SURVIVAL MET KRIEBELDAM

Ben je er ook klaar voor om  de komende weken samen met ons op survival te gaan?

JONGSTEN EN OUDSTEN

We delen net als altijd de groepen in

in jongste groepen en oudste groepen.

De jongste groepen zijn groep 1 t/m 6

De oudste groepen zijn groep 7 t/m 10
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KRIEBELDAMMER

Maandag 15 t/m vrijdag 19 juli (1e  week)
Maandag 22 t/m vrijdag 26 juli (2e week)

wanneer

Aanmelden voor de tweede week is nog 
mogelijk! Wees er wel snel bij!

aanmelden

Tussen de middag blijf je op Kriebeldam 
eten. Neem je wel een broodje mee?

lunch

AL HET NIEUWS OVER DE KINDERVAKANTIESPELEN KRIEBELDAM UIT APPINGEDAM 

Dikkie Kriebel
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1. OP DE FIETS
Kom tijdens Kriebeldam 
zoveel mogelijk op de 
fiets. Vooral de kinderen 
van de oudste groepen 
zullen regelmatig op pad 
gaan. Je kan je fiets in 
de fietsenstalling bij de 
voetbalvelden zetten en 
je sleutel inleveren bij het 
magazijn.

2. MEDICATIE
Gebruik uw zoon of dochter 
medicijnen? Geef dit altijd 
door aan de hoofdleiding en 
lever de medicatie in. Het 
zou erg vervelend zijn als uw 
kind de medicijnen verliest 
en deze in verkeerde handen 
vallen.

3. ZWEMKLEDING MEE
Neem iedere dag 
zwemkleding en een extra 
setje droge kleren mee. Het 
wordt warm dus we zullen 
veel waterspellen gaan doen 
met z’n allen.

4. NAAM OP JE SPULLEN 
Zet je naam op de spullen 
die je mee neemt naar 

Kriebeldam. Dus op je tas, op 
je beker etc.

5. Geef uiterlijk morgen 
(dinsdag) door aan de 
groepsleiding of je mag 
blijven slapen.

Woensdagmiddag zou het 
als het goed is mooi weer  
moeten zijn. We hebben 
daarom gepland om naar het 
Schildmeer te gaan. Helaas 
hebben we deze woensdag 
geen beschikking over de 
busjes van de ASWA.

We zijn dus aangewezen op 
hulp van ouders die willen rij-
den. Vertrek is rond de klok 
van 12.30 uur hier, vanaf het 
ASWA-gebouw.

Je kan je aanmelden bij 
de hoofdleiding (Miranda, 

Janine of Peter). We horen 
graag of je heen, terug of  
heen en terug kan rijden en 
hoeveel leiding en kinderen 
er in de auto passen. 
 
De kinderen uit de groepen 
4, 5 en 6 gaan op de fiets. 

Vergeet dus niet dat je 
woensdag dus op de fiets 
moet komen.

Alvast bedankt voor julie 
hulp!

OUDERS GEZOCHT DIE WILLEN RIJDEN WOENSDAG

Let op! 
De groepen 

4 t/m 10 gaan 

woensdag op 

de fiets weg. 

Controleer nu 

alvast of

je fiets wel 

veilig is!

Deze drie jongedames waren er ook al vroeg bij vanmorgen.

EN DAN NOG EVEN DIT...
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KRIEBELDAM - Tja, wat is 
Kriebeldam zonder lol, dat 
bestaat eenvoudig niet. Dat is 
gewoon niet in te denken als 
je ‘t goed beziet.

Nou en zo bestaat er natuur-
lijk ook geen Kriebeldam zon-
der huttenbouwen. We zijn 
daarom vandaag ook weer 
direct na de speurtocht volop 
aan de slag gegaan met het 
bouwen van de meest mooie 
bouwwerken.

De ene groep bouwt hem 
groot, de andere een stukje 

kleiner. Weer anderen gaan 
de hoogte in. Tot aan het 
einde van de middag is er 
druk gesleept met pallets, ge-
timmerd met hamers, geverft 
met kwasten en dat de hele 
middag door.

We hebben er wel eens aan 
gedacht om iets anders te 
gaan doen dan huttenbou-
wen maar omdat het toch 
ieder jaar weer een groot 
succes is hebben we toch 
maar besloten dit niet te 
gaan veranderen.

HUTTEN BOUWEN

Danny en Romy doen de opening en gaan op survival.

T-SHIRT LATEN BEDRUKKEN
 
Je kan ook dit jaar weer een lichte 

effen kleur t-shirt laten bedrukken. 

je moet hiervoor zelf een t-shirt 

meenemen en deze inleveren bij Peter. 

De opdruk wordt donkergroen. 

 
Het laten bedrukken kost 2,50 euro.

EEN NACHTJE SLAPEN
Van woensdag op donderdag 
blijven alle kinderen gezellig 
een nachtje op Kriebeldam 
slapen. Je moet dan wel ui-
terlijk morgen doorgeven aan 
je groepsleiding of jij niet blijft 
slapen. We gaan er in prin-
cipe van uit dat iedereen blijft 
slapen dus je moet wel een 
hele goede reden hebben om 
thuis te blijven slapen. 

Mocht je in de oudste groe-
pen zitten (7 t/m 10) dan kan 
je alleen meedoen aan het 
programma op woensdag en 
donderdag als je blijft slapen. 
Er is namelijk geen mogelijk-
heid om tussendoor opge-
haald te worden. 
Even een geruststelling voor 
de ouders: er blijft ook altijd 
hoofdleiding slapen.

Wil jij ook een leuk verhaaltje 
schrijven voor in de Krie-
beldammer? Dan kan dat 
natuurlijk! 
 
Graag zelfs. Want stukjes van 
de kinderen zijn altijd leuker 

dan stukjes die de leiding 
schrijft toch? Kan je nog niet 
schrijven dan mag je ook een 
leuke tekening maken, een 
mopje enz. 
 
Graag inleveren bij Peter
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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.

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 mee 
gaat. Zoek ook alvast je 
slaapzak en matje even op.

PROGRAMMA WOENSDAG & DONDERDAG OUD

De jongste groepen blijven 
woensdag ook niet op Krie-
beldam. Jullie gaan namelijk 
de hele middag naar het 
Schildmeer.
We kunnen daar de spelen 
en ravotten en ons prima ver-
maken Neem zwemkleding, 

een handdoek en een extra 
setje droge kleding mee.

We beginnen om 12.00 
uur, eet je thuis eerst een 
broodje? Aan het einde van 
de middag blijf je lekker 
op Kriebeldam eten. We 

hebben daarna een avond-
programma en blijven met 
z’n allen in de grote zaal 
slapen! Donderdagochtend 
blijven we dan op Kriebel-
dam voor de een gezamelijk 
programma.  Wij zorgen dan 
uiteraard voor ontbijt. Om 

12.00 uur gaat iedereen naar 
huis en de rest van de mid-
dag zijn jullie dan vrij. Meer 
informatie over de woensdag 
en donderdag lees je morgen 
in de Kriebeldammer. Ga je 
ook alvast op zoek naar je 
slaapmatje en slaapzak?

PROGRAMMA WOENSDAG & DONDERDAG JONG

Let op!
Kinderen niet 

voor 08.45 uur 

brengen! Een 

kwartier van 

te voren gaat 

de zaal open 

en is er 

voldoende 

toezicht.

EEN UITGAVE VAN
Commissie Vakantiespelen 

Kriebeldam 2019
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