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KRIEBELDAM - Je zou het 
vandaag nog niet direct zeg-
gen maar de komende dagen 
gaat het dan toch gebeu-
ren. De temperatuur aat de 
komende dagen oplopen tot 
tropische hoogte.

Dus ik heb samen met de 
hoofdleiding de draaiboeken 
voor extreem weer maar 

weer uit de kast gehaald. We 
gaan een hoop waterspel-
letjes doen, de zwembaden 
zijn inmiddels opgezet en we 
gaan het op het warmst van 
de dag natuurlijk iets rustiger 
aan doen.

Vandaag was daar echter 
nog geen sprake van. Van-
morgen zijn bij het ruilspel 

namelijk tassen vol spullen 
opgehaald. Er was zelfs een 
groep die een doosje lucifers 
voor een compleet bed wist 
te ruilen. Weer een andere 
groep hadden een super toffe 
knalgele banaan meegeno-
men.

Tja en wat doe je dan als je 
terug komt op Kriebeldam? 

Huttenbouwen natuurlijk! En 
schminken, broodjes eten, en 
lekker spelen en ravotten.

Kortom een gezellige en 
drukke Kriebeldamse dag.

Voor nu tot morgen!

Tot morgen, Dikkie Kriebel

ZINDERENDE HITTE OP KOMST DEZE WEEK

Groep zeven heeft bij het ruilspel vanmorgen lucifers geruild voor een bed!

JONGSTEN EN OUDSTEN

Ook deze tweede week zijn er natuurlijk 

weer jongste en oudste groepen.

De jongste groepen zijn groep 1 t/m 6

De oudste groepen zijn groep 7 t/m 9

nUmmer 6  |  maandag 22 jUli 2019  |  54ste jaargang

KRIEBELDAMMER

Oproep! Wie kan er rijden 
woensdagavond? Zie artikel elders in de 
Kriebeldammer.

auto’s

Vanmorgen kinderen aan de deur gehad 
voor het ruilspel?

ruilspel

Neem iedere dag een broodje mee voor 
tussen de middag!

broodje meebroodje meebroodje meebroodje mee

AL HET NIEUWS OVER DE KINDERVAKANTIESPELEN KRIEBELDAM UIT APPINGEDAM 

Dikkie Kriebel
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1. De jongste groepen slapen 
woensdag op Kriebeldam 
(in de grote zaal) de oudste 
groepen gaan naar Elders 
(op de fiets!).

2. De locatie van Elders 
is nog geheim maar de 
fietstocht is uiteraard 
aangepast aan de verwachte 
warmte.  Dat betekend via 

de korste route en onderweg 
wordt er regelmatig gestopt 
om even te zwemmen. Ook 
vertrekken de groepen 
direct om 09.00 uur zodat ze 
voordat het te warm wordt op 
de locatie aankomen.

3. Geef vanaf morgen 
elke dag de kinderen 
zwemkleding mee naar 

Kriebeldam. Liefst ook 
een handdoek. We gaan 
regelmatig waterspellen 
doen.

4. De kinderen van de oudste 
groepen gaan vaak op de 
fiets weg. Het fietsen lukt 
het beste met “gewone” 
schoenen. Dus bij voorkeur 
geen slippers!

5. We zien nog steeds dat 
kinderen zonder brood en 
zonder beker naar Ook is 
het belangrijk dat ze een 
lunchpakketje meekrijgen. 
Dus minimaal een boterham 
voor tussen de middag. Wij 
zorgen voor de ranja en 
(choco)melk. Verder voorzien 
wij niet in plastic bekers.

De kinderen van de jongste 
groepen gaan woensdag-
avond op visite bij de oudste 
groepen op Elders. Wij 
regelen hiervoor auto’s (van 
leiding) en proberen ook bus-
jes te regelen. Ondanks dat 
zijn we toch een aantal extra 

auto’s nodig.

Daarom de oproep wie er 
willen rijden.

We gaan rond 20.00 richting 
Elders (ca 10km rijden) en 
blijven daar tot 22.00 uur. We 

zijn dan om 22.30 uur terug 
in Appingedam.

Zouden ouders die heen (en 
terug) willen rijden zich wil-
len aanmelden bij de hoofd-
leiding? Er is voor de ouders 
de mogelijkheid om onder 

het genot van een kop koffie 
en wat lekkers op de locatie 
te blijven zodat er niet on-
nodig heen en weer gereden 
hoeft te worden.

WIL WIL WOENSDAGAVOND RIJDEN MET DE KIDS?

Let op! 
GEEF MORGEN 

DOOR OF 

JE OP 

KRIEBELDAM 

MAG 

BLIJVEN 

SLAPEN

Foto van vorige week vrijdag. Met de groep op z/n kop.

DIT IS BELANGRIJK OM TE WETEN
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ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE OUDERS

1. Kinderen kunnen 
vanaf een kwartier 
voor aanvang 
van Kriebeldam 
gebracht worden. 
Dat is dus vanaf  
08.45 uur. Dan 
gaat de zaal open 
en is er voldoende 
toezicht aanwezig. 
Om 16.15 uur gaat 
iedereen naar huis 
en na 16.30 uur is 
er geen toezicht 
meer op eventueel 
achtergebleven 
kinderen. 

2. Ouders zijn zelf  
verantwoordelijk 
voor het halen en 
brengen van de 
kinderen. Kom 
alsjeblieft zoveel 
mogelijk op de 
fiets. Het is gezond 
en het voorkomt 
ook nog eens een 
hoop gevaarlijke 
situaties. 

3. Zorg voor een 
goede en veilige 
fiets. Wanneer je 
fiets niet veilig is 
kan je niet met de 
groep mee fietsen 
naar locaties buiten 
Kriebeldam. Voor 
de jongste groepen 
regelen wij vervoer 
met auto’s en/of  
busjes. 

4. Fietssleutels 
inleveren bij het 
magazijn. Wij 
hangen deze op 
een bord en je krijgt 
een nummer op je 

hand. Zo raak je 
je fietssleutel niet 
kwijt. Dat wil je 
ook niet, want een 
sleutel terugvinden 
op het grote 
Kriebeldam terrein 
is bijna onmogelijk! 

5. Kinderen die 
medicijnen 
gebruiken moeten 
deze inleveren bij 
de hoofdleiding. 
Wij zorgen er dan 
voor dat ze op de 
juiste tijden worden 
uitgedeeld. Op 
deze manier willen 
we voorkomen 
dat de medicijnen 
vergeten worden 
of nog erger, 
per ongeluk in 
verkeerde handen 
vallen. Zet duidelijk 
de naam en 
tijdstippen op het 
doosje. 

6. Neem iedere dag 
een boterham 
voor tussen de 
middag mee naar 
Kriebeldam. Geen 
energiedrankjes. 
Wij zorgen voor 
ranja, melk, en 
chocolademelk. 
Neem dus ook een 
beker mee! 

7. Op alle spullen 
die je mee neemt 
naar Kriebeldam 
graag je naam 
zetten! Raak je 
toch iets kwijt, dan 
kunnen we het veel 
makkelijker aan je 

terug geven. 

8. Trek makkelijke 
kleren aan (die vies 
mogen worden) 
en let ook op het 
weer. Zwemkleding 
op warme dagen 
altijd meenemen. 
En als er regen 
verwacht wordt 
kan regenkleding 
natuurlijk erg 
handig zijn. 

9. Lees elke dag de 
Kriebeldammer 
die je van ons 
mee krijgt goed 
door. Hierin 
staat namelijk 
belangrijke 
informatie over het 
programma! 
Ook staat er veel 
nuttige informatie 
op onze website en 
op Facebook. 

10. Op Kriebeldam zijn  
opgeleide EHBO-
ers aanwezig. Dus 
mocht er iets mis 
gaan dan zullen 
zij de eerste hulp 
verlenen. 

11. Er is altijd iemand 
van de hoofdleiding 
aanwezig die 
toezicht houdt op 
de groep. Dus ook 
tijdens het slapen. 
Als er vragen of  
onduidelijkheden 
zijn waar je met 
de groepsleiding 
niet uit komt geef  
dit dan aan bij 
iemand van de 

hoofdleiding/
coördinator. 

12. Tijdens Kriebeldam 
worden foto’s 
gemaakt van 
de activiteiten 
voor onze eigen 
website en 
Facebookpagina.  
Bij deelname aan 
Kriebeldam ga je 
hier mee akkoord. 
Uiteraard kunnen 
wij op verzoek 
foto’s verwijderen 
wanneer daar om 
gevraagd wordt. 

13. De gegevens op 
het aanmeldings-
formulier worden 
alleen voor onze 
eigen administratie 
gebruikt en zullen 
nooit worden 
doorgegeven 
aan derden. Wij 
gebruiken deze 
gegevens om 
contact op te 
nemen met de 
ouders/verzorgers 
indien dit nodig 
mocht zijn.

TEL. 
Mocht je ons 

willen bellen 

dan kan dit het 

makkelijkst op 

nummer: 

06-19281022
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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 hebben 
woensdagmiddag een pro-
gramma op Kriebeldam. 
We hebben veel waterspel-
len gepland (in de schaduw).
Neem zwemkleding, een 
handdoek en een extra setje 
droge kleding mee.

We beginnen om 12.00 uur, 
dus eet je thuis eerst een 
broodje? Aan het einde van 
de middag blijf je lekker op 
Kriebeldam eten. We hebben 
daarna een avondprogram-
ma en gaan op bezoek bij de 
oudste groepen op Elders. 

Daarna gaan we terug naar 
Kriebeldam en blijven in de 
gymzaal slapen. Donder-
dagochtend blijven we dan 
op Kriebeldam voor de een 
gezamelijk programma.  Wij 
zorgen dan uiteraard voor 
ontbijt. Om 12.00 uur gaat 

iedereen naar huis en de rest 
van de middag zijn jullie ook 
vrij. Meer informatie over de 
woensdag en donderdag 
lees je morgen in de Kriebel-
dammer. Ga je ook alvast op 
zoek naar je slaapmatje en 
slaapzak?

PROGRAMMA WOENSDAG & DONDERDAG JONG

JONG
De jongste 

groepen zijn 

woensdag-

ochtend vrij en 

beginnen pas 

om 12.00 

uur.

EEN UITGAVE VAN
Commissie Vakantiespelen 
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