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APPINGEDAM - Je kan je dit jaar uitsluitend via 
de website aanmelden. omdat betaling bij de 
receptie van het ASWA-gebouw niet mogelijk 
is, en om het aantal contacten te beperken 
gaan dit jaar de aanmeldingen uitsluitend via 
de site. Je vult je gegevens in en je ontvangt 
een mail ter bevestiging van je aanmelding. 
Betaling kan dan op de maandagochtend bij 
de hoofdleiding.
Deelname kost dit jaar 10 euro per week!
Betaal alsjeblieft gepast, pinnen niet mogelijk!

AANMELDEN
CONTACT OPNEMEN
Het kan natuurlijk zijn dat je nog vragen 

hebt over Kriebeldam. Dan mag je ons altijd 

bellen.

Je kan ons bereiken op nummer:

06 - 57 48 33 39

KRIEBELDAM - We hebben 
weer goed nieuws voor jul-
lie. Want net als vorig jaar 
kan Kriebeldam doorgaan. 
toch is niet alles zoals jullie 
van Kriebeldam gewend 
zijn.

uiteraard zijn er nog wat 
beperkingen vanwege Co-
rona. Zo moet je nog steeds 
vaak handen wassen en zal 
vooral de leiding onder-

ling nog afstand houden. 
Maar ondanks dat zullen 
we grotendeels de normale 
activiteiten doen die jullie 
anders ook van Kriebeldam 
gewend zijn. Dus niet zoals 
vorig jaar maar één dag 
maar gewoon de hele week 
naar Kriebeldam.

Wat betreft indeling van de 
groepen hebben we wel een 
drastisch besluit moeten 

nemen (vandaar dat we ook 
wat laat zijn met het starten 
met de aanmeldingen).
Er is dit jaar niet voldoende 
leiding om alle kinderen 
tegelijk naar Kriebeldam 
te laten komen. We heb-
ben daarom een splitsing 
moeten maken in jongste 
en oudste groepen.

Dat heeft (helaas) tot 
gevolg dat de eerste week 

alleen voor de jongste 
kinderen is (tot groep 5 van 
de basisschoolleeftijd) en 
de tweede week voor de 
oudste kinderen (groep 6 
en hoger). op deze manier 
is er iedere dag voldoende 
leiding om toezicht te 
houden op de kinderen en 
daarnaast om activiteiten 
voor te bereiden. We besef-
fen ons dat dit soms voor 
teleurstelling kan zorgen 
maar helaas kunnen we niet 
anders.

Desondanks hebben we 
een hoop leuke activiteiten 
voor jullie in petto. Wat 
precies dat houden we 
nog even geheim, maar we 
beloven je nu al vast dat het 
weer een Kriebeldam wordt 
om nooit te vergeten.

Voor vragen, wat dan ook, 
stuur een berichtje via 
Facebook of  naar
info@kriebeldam.nl 

Houd de website en onze 
Facebookpagina goed in 
de gaten voor de laatste 
updates!
    
      Groetjes, Dikkie Kriebel

YES, KRIEBELDAM GAAT DOOR
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KRIEBELDAMMER

Dagelijks van 9 tot 16.15 uur, woensdag 
en donderdag afwijkend programma 
i.v.m. het nachtje slapen!

wanneer?

Gebruik alleen de ingang aan de 
zijkant. Bereikbaar via parkeerplaats 
voetbalveld.

waar?

Lees deze Kriebeldammer goed door 
voor alle informatie over het programma.

lees goed!
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1. Gebruik je medicijnen? 
Neem deze dan mee en lever 
ze in bij de hoofdleiding. Zij 
zorgen er voor dat je ze op 
tijd krijgt en zo voorkom je 
dat je ze verliest tijdens het 
spelen.

2. Kan je toch niet komen? 
Geef dit dan even door 

bij de hoofdleiding (zie 
telefoonnumer op de 
voorpagina).

3. Halen en brengen van 
kinderen uitsluitend via 
parkeerplaats voetbalveld. 
De hoofdingang van het 
ASWA-gebouw mag niet 
worden gebruikt.

4. Er mogen geen ouders 
op het Kriebeldam terrein 
komen. Hou ook op de 
parkeerplaats ten alle tijde 
1,5 meter afstand tot de 
andere ouders.

5. Blijf niet onnodig lang. 
Afzetten van de kinderen en 
dan weer vertrekken

6. Neem je eigen beker mee 
naar Kriebeldam! Wij zorgen 
er voor dat deze gevuld wordt 
met overheerlijke ranja, melk 
en chocolademelk!

7. Alle regels en richlijnen 
van het RIVM zijn uiteraard 
ook van toepassing tijdens 
Kriebeldam.

BELANGRIJK OM TE WETEN

De tweede week van de 
vakantie is voor de oudste 
groepen. Dus van maandag 
19 tot en met vrijdag 23 juli. 
 
Dus zit je in groep 6 of  
hoger? Dan kan je je voor de 
tweede week aanmelden. 

Mocht je nog in groep 5 zitten 
maar denk je dat je meer aan-
sluiting bij de oudste groepen 
hebt? Dan mag je je ook voor 
deze week aanmelden. Houd 
er dan wel rekening mee 
dat je op de fiets zal moeten 
komen en dat we soms best 

een actief programma zullen 
hebben. Hiervoor moet je 
soms “ver” fietsen om er te 
komen.
Mocht je al eerder sfeer wil-
len proeven dan ben je wel-
kom om de eerste week op 
vrijdagavond langs te komen. 

Voor deze avond staat een 
disco op het programma.

Aanmelden voor Kriebeldam 
kan via de website. Je ont-
vangt dan een mail van ons 
ter bevestiging.

TWEEDE WEEK ALLEEN DE OUDSTE GROEPEN

De eerste week van de 
zomervakantie is voor de 
jongste groepen. Zit je in 
groep 5 of lager? Dan kan je 
de eerste week mee doen. 
Dat is van maandag 12 tot en 
met vrijdag 16 juli. De meeste 
activiteiten zullen in of  

rondom het ASWA-gebouw 
plaatsvinden. Als we toch op 
pad gaan dan zullen we dat 
zoveel mogelijk in de buurt en 
dus lopend doen. Zo gaan we 
natuurlijk sowieso speur-
tochten doen, hebben we 
veel leuke spellen bedacht en 

natuurlijk gaan we ook weer 
hutten bouwen. 
Je hoeft je geen moment te 
vervelen. En misschien weet 
je zelf nog wel iets leuks om 
te doen, zeg het tegen je 
leiding, (bijna) niks is ons te 
gek :-)

EERSTE WEEK JONGSTE GROEPENNeusverkouden, 
loopneus, keelpijn, 

lichte hoest, benauwd, 
verhoging, verlies van 

reuk of  smaak? 
 

Dan mag je helaas 
niet meedoen!

EEN uItGAVE VAN
Commissie Vakantiespelen 

Kriebeldam 2021

VERVAARDIGD DooR
Drukkerij  “Kikkie Driebel”

CoNtACt
Burgemeester Klauckelaan 16

9902 KZ Appingedam

telefoon: 06-57483339 
Bij geen gehoor: 0596-745024

Vragen naar: Kriebeldam

REDACtIE
Peter Heun 

Dikkie Kriebel 
 

LAY out
Hernandt Boonstra 

Dikkie Kriebel

WEBSItE & MAIL
www.kriebeldam.nl
info@kriebeldam.nl 

 
SoCIAL MEDIA
@kriebeldam 

#kriebeldam etc.

 INFORMATIE   OVER   DE  “KRIEBELDAMMER”

Eventuele wijzigingen staan 
op onze website en op Face-
book en Instagram! 
 
We starten dagelijks om 
09.00 uur en iedereen is om 

16.15 uur vrij. tussen de 
middag blijf je gezellig een 
boterham eten op Kriebel-
dam die je overigens wel zelf  
mee moet nemen. Net als op 
school dus.

op woensdag bijft iedereen 
gezellig een nachtje slapen 
op Kriebeldam. Daarom be-
ginnen we dan pas om 12.00 
uur. Donderdag ga je dan om 
12.00 uur weer naar huis en 

ben je de rest van de dag vrij. 
Volgens de huidge planning 
is er op vrijdagavond nog een 
exra avondprogramma van 
19.00 tot 21.00 uur om de 
week feestelijk af te sluiten.

ZO ZIET EEN KRIEBELDAM-DAG ER ONGEVEER UIT


