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KRIEBELDAM - Goeiemid-
dag beste Kriebeldammers! 
Wat was het weer een super 
dag vandaag. Want vandaag 
konden we nog wat actieve 
spellen doen nu het nog niet 
zo heel erg warm is.

De jongste groepen heb-
ben bij het ASWA-gebouw 
verschillende leuke water-

spellen gedaan. Dat was ook 
wel nodig want de kinderen 
waren zo druk met spelen 
dat een beetje verkoeling wel 
nodig was.

Ondertussen ben ik in druk 
overleg gegaan met de hoofd-
leiding over het programma 
voor woensdag en donder-
dag. De oudste groepen gaan 

via een ingekorte route naar 
Elders en vertrekken direct 
om 09.00 uur als het nog 
koel is. Onderweg wordt er 
gestopt om te zwemmen.
De jongste groepen slapen 
op Kriebeldam. Wel verhui-
zen we de slaapplek naar 
een andere zaal waar het een 
stuk koeler is dan in de grote 
gymzaal.

Voor meer informatie over 
het programma van zowel 
de oudste als de jongste 
groepen verwijs ik je naar 
de achterpagina van deze 
Kriebeldammer.

Tot morgen!
Dikkie Kriebel.

AANGEPAST PROGRAMMA IVM WARMTE
Huttenbouwen blijft een heel secuur werkje!

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 7 t/m 9 

en gaan morgen naar Elders
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KRIEBELDAMMER

Wakkker worden, warm, spelen, snik 
heet, snel naar huis, rust!

donderdag

Ook nog warm, lekker spelen, 
zwemmen, disco en de grote verloting!

vrijdag

Slapen, warm, spelen, heel warm, 
zwembad, iets minder warm.  

woensdag

AL HET NIEUWS OVER DE KINDERVAKANTIESPELEN KRIEBELDAM UIT APPINGEDAM 

Dikkie Kriebel
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De kinderen uit de oudste 
groepen (groep 7 t/m 9) 
gaat morgen op de fiets 
naar Elders. Kom dus 
morgenvroeg allemaal op de 
fiets. Controleer even of de 
fiets veilig genoeg is voor de 
fietstocht. Remmen checken, 
bandjes opppompen, dat 
soort dingen. 
Ohja, en trek liefst dichte 

schoenen aan. Dit is veiliger 
op de fiets maar ook veiliger 
in het bos waar verschillende 
spellen gedaan gaan worden.

De slaapspullen worden 
door ons in een aanhanger 
gebracht, maar ze moeten 
wel een broodje mee in de 
rugtas voor onderweg!!!!

We hebben morgen (en over-
morgen) voor alle kinderen 
spellen op het programma 
staan met water en waarbij 
ze gaan zwemmen.

Het is dan ook belangrijk dat 
alle kinderen morgen hun 

zwemspullen meenemen 
(dus zwemkleding en een 
handdoek).

Wat ook wel verstandig is is 
dat kinderen een extra t-shirt 
meenemen. Uiteraard sme-
ren wij de kinderen regelma-

tig in met zonnebrandcreme 
maar het is misschien ook 
wel verstandig om tijdens 
het spelen in of bij het water 
een t-shirt aan te houden 
dat nat mag worden om te 
voorkomen dat ze in de zon 
verbranden.

Uiteraard hebben wij ook al 
de nodige boodschappen 
gedaan dus we hebben extra 
veel ranja, ijsjes en zoute 
chips gekocht. Gaat dus 
helemaal goed komen.

ALLE KINDEREN GAAN MORGEN ZWEMMEN

bellen
In noodgevallen 

zijn wij 

woensdagavond 

en nacht 

bereikbaar op 

nummer: 

06-19281022

Een zootje ongeregeld op het podium tijdens werktijden... Tssssss....

OUDSTE GROEPEN GAAN FIETSEN
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SFEERFOTO’S VAN DE DINSDAG OP HET ASWA

Zoals te lezen is in deze Krie-
beldammer hebben wij het 
programma een beetje aan-
gepast. Wij gaan halverwege 
de middag met auto’s van 
leiding en ASWA Plusbussen 
in twee of drie ritten naar het 
Schildmeer. Daar blijven de 

kinderen tot 20.00 uur. 
 
We willen dan graag in één 
grote groep in één keer van 
Steendam naar Slochteren. 
Het verzoek is dan ook of jul-
lie de kinderen niet willen op 
halen bij het ASWA-gebouw 

maar op de parkeerplaats bij 
het strand van het Schild-
meer in Steendam.
 
We rijden dan in één lange 
stoet van auto’s naar 
Slochteren (parkeerplaats 
Freylemaborg) en de kinde-

ren hebben daar dan samen 
met de oudste groepen een 
spel. Rond 22.00 uur rijden 
we terug naar Appingedam 
en aansluitend kunnen de 
kinderen die niet blijven 
slapen worden opgehaald bij 
het ASWA-gebouw.

VOOR DE OUDERS DIE GAAN RIJDEN MET JONG
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KRIEBELDAM - De 
jongste groepen komen 
woensdag om 12.00 uur met 
slaapspullen op Kriebeldam. 
We starten dan eerst met een 
relatief rustig programma. 
Eind van de middag gaan 
we met busjes richting 
Schildmeer om daar te 
zwemmen en te eten.
Van daar uit vertrekken we 

rond 20.00 uur met busjes 
maar ook met auto’s van 
ouders naar Slochteren te 
gaan voor een bosspel. Om 
22.00 uur gaan we terug naar 
Appingedam om te slapen. 
Donderdagmiddag om 
12.00 uur gaan de kinderen 
allemaal weer naar huis en 
zijn de (ongetwijfeld warme) 
middag vrij.

NACHTJE BLIJVEN SLAPEN JONG

ELDERS - De oudste groe-
pen (groep 7 t/m 9) komen 
morgenvroeg allemaal om 
09.00 uur met slaapspullen 
(slaapzak, matje en kussen) 
naar Kriebeldam.

Jullie gaan vervolgens op de 

fiets naar Elders! De locatie 
Elders is deze week een 
andere dan vorige week.

We gaan in verband met de 
warmte via een zo kort mo-
gelijke route. Donderdagmid-
dag worden ze om 16.00 uur 

terug verwacht Appingedam.
Ze fietsen uiteraard niet op 
het heetst van de dag.

Vergeet niet om je zwem-
spullen en een extra setje 
kleding mee te nemen.
Voor ouders die zich zorgen 

maken om waar ze naar 
toe gaan, het moet voor de 
kinderen wel een verrassing 
blijven, dus we zetten pas 
morgenmiddag op Facebook 
waar ze naar toe zijn gegaan.
Onderweg zijn er een aantal 
leuke stops gepland!

OVERNACHTING OUDSTE GROEPEN OP ELDERS

KRIEBELDAM - Het gaat de 
komende twee dagen net al-
lemaal even anders.

De oudste groepen gaan 
naar Elders. Geef hen vol-
doende brood voor tussen 
de middag mee in de rugtas 
die ze meenemen op de fiets. 
Woendagavond krijgen ze 
warm eten van Kriebeldam, 

en op donderdagochtend en 
middag krijgen ze van ons 
brood.

De jongste groepen komen 
om 12.00 uur op Kriebeldam.
Zorg dat ze THUIS alvast een 
BOTERHAM hebben gegeten. 
Een extra broodje voor in de 
middag mag natuurlijk altijd 
mee worden gegeven.

Woensdagavond krijgen zij 
ook warm eten op Kriebel-
dam (waarschijnlijk aan het 
Schildmeer, wij koken maca-
roni voor de kinderen).
Donderdagochtend zorgen 
wij ook voor de jongste 
groepen voor een gezond 
ontbijtje.

WAT DOEN WE MET HET ETEN
disco

We sluiten 

Kriebeldam dit 

jaar feestelijk 

af  met een 

disco op 

vrijdagavond 

van 19.00 

tot 21.00 u.

EEN UITGAVE VAN
Commissie Vakantiespelen 

Kriebeldam 2019
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