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KRIEBELDAM - Bah, je zal 
maar survivallen met dit weer 
zeg. Ik heb het de afgelopen 
nacht geprobeerd. Ik denk ik 
ga mooi in een van de hutten 
slapen op Kriebeldam, het is 
immers toch zomer.
Maar ik weet niet hoor, als jul-
lie dit een zomer noemen dan 
valt mij dat vies tegen. Regen, 
wind, koud... Niks aan!

Ja, zullen de echte bikkels 
wel zeggen, survivallen is 
overleven, ook onder barre 
omstandigheden.

Maar misschien ben ik wel te 
kieskeurig. Ik slaap vanavond 
gewoon weer in mijn warme 
bedje. Tenmiste één nachtje 
want morgen ga ik natuurlijk 
ook een nachtje op Kriebel-

dam slapen. Eerst mee op de 
fiets naar Elders en daarna 
snel terug naar Appingedam 
naar de jongste groepen... 
En misschien daarna nog wel 
een keer weer naar Elders... 
en... Naja ik zie wel.

En hadden jullie het weerbe-
richt al gehoord vandaag? Ik 
wel net, en het mooie weer 

schijnt nu dan toch echt 
onderweg te zijn. Het wordt 
warmer en droger. Het was 
een beetje een valse start 
deze week maar vanaf nu 
kan het alleen maar beter 
worden. Kom maaar op met 
de zomerse temperaturen! Ik 
heb er nu al zin in.

Dikkie Kriebel

MOOI WEER IS ONDERWEG!
En we zijn weer onderweg voor de tweede Kriebeldam-dag!

ZWEMSPULLEN MEE

Oud gaat naar Elders en de jongsten 

naar het Schildmeer. Nemen jullie 

morgen ALLEMAAL zwemkleding en 

een handdoek mee? Of er echt 

gezwommen gaat worden is niet zeker, 

maar neem het in ieder geval wel mee.
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KRIEBELDAMMER

Groep 7 t/m 10 (oud) gaan morgen op de 
fiets naar Elders!

slapen oud

Volgende week kan je nog gezellig een 
weekje meedoen aan Kriebeldam.

tweede week

Groep 1 t/m 6 (jong) blijven slapen in de 
grote zaal van het ASWA-gebouw!

slapen jongslapen jong

AL HET NIEUWS OVER DE KINDERVAKANTIESPELEN KRIEBELDAM UIT APPINGEDAM 

Dikkie Kriebel
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Op het podium komt een 
doos te staan voor de 
gevonden voorwerpen. Ben 
je iets kwijt en hebben wij het 
gevonden dan wordt het daar 
ingedaan.
 
Nogmaals willen wij graag 
benadrukken dat het erg 
handig is om zoveel mogelijk 
de naam op de spullen van 

kinderen te zetten die ze 
meenemen. 
 
Als morgen de slaapspullen 
worden meegegeven zorg 
dan ook dat er duidelijk een 
naam op de tas staat, wel zo 
makkelijk bij het uitdelen.

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 de kinde-
ren naar huis om te eten en 

dan komt iedereen om 19.00 
uur weer terug op Kriebel-
dam voor het avondprogram-
ma. We gaan een spel doen 
met de hele groep in het 
centrum van Appingedam. 
 
 

We gaan lopend die kant op 
en sluiten gezamelijk het pro-
gramma af rond de klok van 
negen uur in de grote zaal 
van het ASWA gebouw.

PROGRAMMA VRIJDAG

foto’s
De eerste serie 

foto’s van 

de maandag 

staan sinds 

vandaag op 

de website.

Huttenbouwen blijft één van de top-activiteiten.

GEVONDEN VOORWERPEN
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WIL JE OOK EEN COOL T-SHIRT?

Zo werkt het...

Neem zelf een, liefst wit of in 

ieder geval effen kleur shirt mee.

Zet duidelijk je naam en je groep 

er op.

Wij bedrukken het shirt nog 

dezelfde dag voor je.

Het laten bedrukken kost 2,50

PUZZELPRET MET EEN LEUKE REBUS

onze ranja-sponsor
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KRIEBELDAM - Groep 1 
t/m 6 blijven morgen op 
Kriebeldam (ASWA-gebouw) 
slapen. Het programma 
hiervoor is van woensdag 
12.00 tot donderdag 12.00 
uur. We gaan er van uit dat 
jullie woensdag tussen de 
middag thuis al hebben 
gegeten. De slaapspullen 
(matje, slaapzak en kussen) 

mogen op het podium 
worden gelegd. 
In de middag vertrekken 
we met auto’s (groep 
1 t/m 3) en op de fiets 
(groep 4 t/m 6) naar het 
Schildmeer.Woensdagavond 
en donderdag zorgt 
Kriebeldam voor eten. Na het 
ochtendprogramma kunnen 
de kinderen om 12.00 uur 

weer worden opgehaald en zijn daarna vrij.

JONGSTE GROEPEN SLAPEN OP KRIEBELDAM (ASWA)

ELDERS - De oudste groe-
pen (groep 7 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

Beste ouders,

Wij krijgen steeds vaker de 
vraag waar de kinderen van 
de oudste groepen naar toe 
gaan. Dit houden we echter 
al sinds mensenheugenis (in 
ieder geval al sinds Kriebel-
dam ruim 50 jaar geleden be-
gonnen is) geheim. Dat doen 
we omdat de kinderen tijdens 

het fietsen gaandeweg via 
opdrachten de eindbestem-
ming moeten zien te vinden.

Het is een redelijk stuk fiet-
sen, maar uiteraard houden 
we rekening met de kinderen 
en zijn er voldoende stops 
onderweg. 

Wij snappen dat u graag wil 

weten waar uw kinderen 
naar toe gaan. Wij maken dit 
na vertrek ook bekend op de 
wesbite en op Facebook. Op 
deze manier blijft het een ver-
rassing voor de kinderen.

De locatie Elders is binnen 30 
minuten per auto bereikbaar.

 De hoofdleiding.

VAN DE HOOFDLEIDING
vrijdag
We vertellen het 

nu alvast, want 

vrijdagavond is 

er een avond-

programma 

van 19.00 tot 

21.00 uur.

EEN UITGAVE VAN
Commissie Vakantiespelen 

Kriebeldam 2019
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