
INLEVEREN BIJ DE RECEPTIE VAN HET ASWA-GEBOUW                                                                     

AANMELDEN  2015
GEEF JE VOOR 26 JUNI OP VOOR KRIEBELDAM!

FORMULIER|  AANMELDEN KINDEREN|  KRIEBELDAM 2015

Voor- en achternaam
maximaal 1 kind per formulier a.u.b.

Adres 
straat en huisnummer

Postcode

Woonplaats

Telefoon- en/of  mobiel nummer
van ouder of verzorger voor noodgevallen

School

Groep
waar je voor de vakantie nog in zit

Huisarts

Zwemdiploma
streep door wat niet van toepassing is    JA   /   NEE

Wanneer doe je mee?
streep door wat niet van toepassing is    EERSTE WEEK   /   TWEEDE WEEK   /   BEIDE WEKEN 

Bij wie wil je in de groep?
We proberen hier bij het indelen van de groepen 

rekening mee te houden. 
We delen groepen altijd in op leeftijd! 

Zijn er nog bijzonderheden? 
Gebruik je bijvoorbeeld medicijnen, ben je ergens 
allergisch voor  en alle andere dingen die wij van 

je moeten weten.

Handtekening
Van ouder of verzorger. 

Voor akkoord met de regels  op de achterzijde.

Betaald 
 Je betaald altijd direct bij aannmelding    JA   /   NEE                                          handtekening ASWA of KRIEBELDAM



                                                         BEkIJk OOk EENS ONzE WEBSITE WWW.kRIEBELDAM.NL

1. Kinderen kunnen vanaf een kwartier voor aanvang van Kriebeldam gebracht 
worden. Dat is dus vanaf 08.45 uur. Dan gaat ook 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. Vermeldt duidelijk de naam en tijdstippen op het 
doosje. 

6. Neem iedere dag een boterham voor tussen de middag mee naar Kriebeldam. 
Verder 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.

Als er vragen of problemen zijn... Geef dit aan bij de hoofdleiding. 
Er zijn altijd ervaren mensen van de hoofdleiding aanwezig op alle 

momenten van de dag (ook bij het slapen). 
Blijf er niet mee rondlopen!

DIT ZIJN ONZE BELANGRIJKSTE SPELREGELS


