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KRIEBELDAM - Iedereen 
kwam met kleine oogjes 
vandaag terug op Krie-
beldam. Of het nou kwam 
omdat de zon zo fel was of  
omdat iedereen best een 
beetje moe was weten we 
niet zeker, maar we gokken 
toch op het laatste.
Gisteren zijn de oudste 
groepen al vroeg vertrok-
ken naar Elders. De jongste 
groepen kwamen ‘s mid-
dags op Kriebeldam en 
gingen gelijk door naar 
Appingedam voor een op-
drachtenspel. Er moesten 
vragen worden beantwoord 
of je moest ergens een ge-
bakken ei of een geschilde 
aardappel vragen bij men-
sen thuis. Ook hebben we 
nog even een spel gedaan 

op het plein bij de kerk en 
daarna via een kleine om-
weg terug naar Kriebeldam 
waar de patat inmiddels 
voor ons klaar stond. Dat 
doet De Vesting toch maar 

weer mooi voor ons! Na nog 
wat spelen in de Stammen-
hof en het kijken van de film 
lekker slapen en vanoch-
tend vroeg weer naar huis. 
Daarna hebben we nog 

de DUA’s gehad, maar dat 
ees je hieronder verder. 
Vanavond lekker vroeg 
naar bed en morgen weer 
allemaal optijd aanwezig! 
Groetjes Dikkie.

KLEINE OOGJES MAAR VEEL PLEZIER GEHAD!

KRIEBELDAM - Donderdagochtend waren alle kinderen 
lekker vrij en kon iedereen even uitrusten van het nachtje 
slapen op Kriebeldam. In de middag stonden de DUA’s 
weer op het programma. De kinderen van de jongste 
groepen, en een paar van de oudsten die niet zijn blijven 
slapen hebben zich de hele middag weer prima vermaakt 
met de vele leuke knutselactiviteiten die vanwege het 
mooie weer bijna allemaal buiten werden gedaan.
Iedereen zal weer tassen vol met eigen gemaakte werkjes 
meenemen vandaag.
Hopelijk geven de pappa’s en de mamma’s ze weer een 
mooi plekje.

Tekeningen, verhalen en mopjes 
inleveren voor 13.00 uur bij Peter!

ZWEMSPULLEN MEE!

In verband met de waterspellen 

morgen is het verstandig om je 

zwemspullen (of in ieder geval kleren 

die nat mogen worden) mee te 

nemen of aan te trekken. De spellen 

worden rondom het ASWA-gebouw 

georganiseerd.

KRIEBELDAM -  Morgen 
wordt het weer lekker 
warm. Daarom hebben we 
bedacht dat we morgen 
allemaal spellen gaan doen 
met water! Want anders 
raken we straks nog over-
verhit. We gaan dit in de 

middag doen, want er moet 
natuurlijk ook nog door 
jullie geoefend worden voor 
de Bonte Avond. Denken 
jullie er ook nog even aan 
om de juiste muziek door te 
geven aan Maurice morgen-
vroeg?

Even tijd voor een groepsfoto!

VRIJDAGAVOND

Vrijdagavond is er een avond-
programma van 19.00 tot  21.00 uur!

ZWEMMEN

Morgen wordt het lekker warm! Dus 
allemaal de zwemspullen mee!

DONDERDAG DUA-DAG

WATER SPELLETJES
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DE DUA’S

EEN SFEERIMPRESSIE VAN DE DUA’S OP DONDERDAGMIDDAG

99 luftbalons! Of misschien net ietsje minder... Maar wel leuk!

Lekker knutselen en even verschrikt opkijken voor de foto!Opperste concentratie en samenwerking!

Strijkkralen blijft een leuke bezigheid!

Stond jij hier niet bij 

en ben je gisteren 

wel op de foto 

gekomen? Kijk dan 

morgen op de site.
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CREATIEF VOOR THUIS

THUIS VERDER KNUTSELEN? MAAK EENS EEN KIJKDOOS!
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ALLES  WAT  JE   MOET  WETEN  OVER  KRIEBELDAM  &  DE  KRIEBELDAMMER

Morgen zullen we weer de 
lege flessen weg brengen 
naar de supermarkt. We 
zijn erg benieuwd wat 
de opbrengst dit jaar is. 
Iedereen die flessen heeft 
meegenomen heel erg 

bedankt!

Mocht je nou nog een fles 
leeggedronken hebben (of  
gaan drinken vanavond) 
dan is morgenvroeg de 
laatste kans om deze mee 

te nemen naar Kriebeldam, 
want anders kunnen we ze 
niet meer weg brengen.

Bedankt!

KRIEBELDAM - Het is ons deze week helaas nog niet ge-
lukt om foto’s op de website te zetten. We gaan hier wel zo 
snel mogelijk mee aan de slag. Er zijn deze week namelijk 
al wel weer een heleboel foto’s gemaakt.
Je kan natuurlijk al wel de foto’s van de vorige week bekij-
ken want die staan er nog gewoon op.
 
Like ons op Facebook en je ontvangt direct een berichtje 
als de foto’s zijn geplaatst!

LAATSTE PAGINA

OOK DIT JAAR IS ER WEER EEN LEGE FLESSENACTIE

FOTO’S OP DE WEBSITE

MORGENAVOND  

is er een avond-

programma van 

19.00 tot 21.00 uur!


