U heeft nu de enige echte IJVO-ouderkrant in handen! In deze krant vindt u
vele weetjes over de IJVO-week,
informatie over het toneel, de tenten,
de indeling van het terrein en de
weekplanning. Heeft u vragen,
opmerkingen of suggesties? Dan kunt
u altijd terecht bij de info-balie op het
IJVO-terrein.
Wilt u ook een stukje in de IJVO-krant
plaatsen? Dat kan! U kunt ons vinden
naast de info-balie. Het team van de
krant wenst u en uw kind(eren) een
hele fijne IJVO-week!
Redactie van de IJVO krant 2018
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Overzicht van de wijkhoofden

MIDDEN WIJKEN

MIDDEN WIJKEN

JONGSTE WIJKEN

Tijdens deze IJVO zijn de kinderen verdeeld over 14 wijken. De wijken staan onder leiding van
2 wijkhoofden die samen met de wijkleiding de kinderen begeleiden. Met al uw vragen,
mededelingen en andere zaken rond om de kinderen en de IJVO kunt u altijd terecht bij de
wijkhoofden van de wijk van uw kind. Hieronder kunt u per wijk de wijkhoofden vinden.

TerraPanta's

Denise Schoonenberg
Frank Arts

KaakiMaaki's

Liselot van Zijl
Maartje Bloemsaat

WassiKarri's

Maaike Weijmans
Bas van Zanten

DillieKroko's

Michael van Hees
Manon van Vliet

BriaKoli's

Dorie Schreurs
Laura Gaasenbeek

SeaChimpa's

Nienke Voss
Mariëlle van Steenderen Kok

GaaiaPaaia's

Wendy van Wijngaarden
Stella van Veenendaal

AuwaPauwa's

Marieke Geelen
Yvonne Hendriks

TulanTarants

Carla Cornelissen
Monique Esmeijer

ConstrictaBoa's

Carla Zwezerijnen
Michiel van Groesen

BonnoGibbo's

Embrecht van Groesen
Koen Kanters

LeoKamela's

Esther de Goeij
Mieke de Goeij

TangTangOerangs

Cornell Kanters
Joop Bronkhorst

LalaGora's

Gert Jan Post
Irma Zijderveld
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Belangrijke zaken!
Graag horen wij van u op welke zaken we bij uw kind extra alert moeten zijn. Denk hierbij aan
speciale diëten of medicijnen.
Als uw kind eerder naar huis moet, geeft u dan een briefje mee. De leiding is dan op de hoogte
en zal er voor zorgen dat uw kind op tijd klaar staat om opgehaald te worden. Let op: tot 14.00
uur kan een kind eerder opgehaald worden. Na die tijd willen wij dat alle kinderen tot het einde
blijven. Voorbeeld: uw kind moet om 15.15 uur bij de tandarts zijn. Dan moet u uw kind om
14.00 uur komen ophalen. Niet later.
Het is verstandig om alle spullen die uw kind mee krijgt te merken. Verder raden wij u aan om
de kinderen vooral oude kleding aan te trekken. Doordat de kinderen volop timmeren, verven
en sporten, is de kans groot dat de kleding vies of beschadigd terugkomt. Dit ondanks dat we
bijvoorbeeld de waterverf sterk verdunnen. Die verf krijg je wel van handen en uit het haar,
maar niet uit de kleding.
Laat uw kind niet op slippers of sandalen naar de IJVO komen, wij adviseren stevige schoenen
of laarzen i.v.m. de veiligheid.
Geef drinken mee in een plastic fles of beker, geen glas. Verder willen we u vragen geen
energiedranken en niet teveel zoetigheid mee te geven i.v.m. de wespen.
Denk eventueel aan een regenjas of petje (afhankelijk van het weer). Voor de jongste kinderen
kan een extra setje kleding goed van pas komen.
Het meebrengen van gereedschap zoals een schroefmachine of zaag is niet toegestaan. Hamer
en kwast mogen uiteraard wel mee. Zelf meegenomen hout, dikke tapijten, plastic of
asbesthoudende materialen mogen niet worden gebruikt. Ook het meenemen van eigen verf is
niet toegestaan.
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Wat is er allemaal te doen op de IJVO?
Naast het bouwen van hutten is er natuurlijk veel meer te doen op de IJVO!
Kindercafé
Hebben de kinderen zin in iets lekkers? Dan kunnen ze naar het Kindercafé! Dit is de
plek waar ze moeten zijn voor een lekkere pannenkoek, een broodje knakworst, een
tosti, frisdrank, een ijsje, chips en nog veel meer. We verkopen wel 15 soorten snoep
dus er zit vast wel wat lekkers bij. Aan een beetje geld hebben ze al genoeg, vanaf €
0,05 is er al wat te koop. We zijn bijna de hele dag open: ’s morgens van 09.00–12.00
uur en ‘s middags van 13.00-15.00 uur. Zodra de tentdeur open is kunnen de kinderen
terecht.
Knutseltent
In de handenarbeidtent kunnen de kinderen een blijvende herinnering maken aan de
IJVO. De creatieve mensen van deze tent laten hun fantasie de vrije loop. Bijna niets is
te gek om te maken.
De handenarbeidtent is geopend vanaf maandagochtend 11.00 uur. Verder zijn we
iedere dag tussen 09.30 en 15.00 uur geopend. Tijdens de lunch is de tent dicht.
Krant
De IJVO-krant zorgt ervoor dat er elke dag een editie wordt uitgegeven met het
nieuws. Daarnaast staan er leuke stukjes en tekeningen in van de kinderen. Elk kind
kan wanneer hij/zij dit wil een stukje schrijven. Wij doen dan ons uiterste best dit in de
krant van die dag te laten verschijnen. Ook mogen ouders, opa’s, oma’s enz. tekstjes
aanleveren, wij kunnen alleen niet beloven dat al deze stukjes geplaatst worden.
Uiteraard staan er op de achterkant “ wist je datjes “. De krant is elke dag open van 9
uur tot 13.30 uur.
Barbecue
Alle dagen, behalve de vrijdag, is er weer barbecue. Aan een grote stok kunnen de kinderen
brooddeeg bakken. Met suiker of stroop wordt dit een lekkernij. Elk kind mag in ieder geval 1
keer BBQ-en.
Grillige theater
Heb je altijd eens willen kijken in de jungle; ben jij een wereldreiziger en nieuwsgierig wat je
daar zou kunnen tegen komen? Ga dan mee met Jungle Toers, de expert op het gebied van
vakantie's door de jungle van Zuid Amerika. In de week van 20 tot 24 augustus zijn wij aanwezig
op de IJVO. Misschien ga jij wel mee op een te gekke rare komische reis.
Bouwinspectie
De inspecteurs komen ook deze IJVO weer langs om alle hutjes te keuren op constructie,
creativiteit, architectuur en veiligheid. Ieder hutje zal na keuring een heus certificaat
ontvangen!
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IJVO Journaal
Vanaf vanavond is er dagelijks een IJVO-journaal (waarschijnlijk)
rond de klok van zes, gemaakt voor en door de IJVO-kinderen. De
kinderen presenteren dit journaal dus zelf. We zullen afwisselen in
de jongste-, midden- en oudste wijken. We proberen uiteraard
zoveel mogelijk kinderen in beeld te brengen.
Camera & regie: IJbert Stein & Vobert IJssel

Toneel
Wat gebeurt daar in de jungle? Wie zijn die mensen? Wat hebben zij te verbergen?
Wat een raar stelletje; allemaal zijn ze op zoek naar de uitgang van een tempel. Maar waar is
die uitgang en hoe moeten ze daar komen? Ja, natuurlijk via de geheime code maar dan
moeten ze eerst goed samenwerken en dat valt niet mee!
Zal het ze lukken de code te kraken?
Het wordt een race tegen de klok want tijd tikt en tijd komt…tijd loopt en tijd gaat…dus pas op
en kijk uit…oh wat spannend!

Verkeer
Tijdens de start en einde van een IJVO-dag zal de verkeersploeg het verkeer leiden.
Luister goed naar de instructies van deze mensen.
Zij zijn er voor de veiligheid van uw kinderen en u!
Kom zoveel mogelijk lopend of per fiets naar de IJVO.
Het is door de (tijdelijke) afsluiting van de Noord IJsseldijk niet mogelijk om tijdens het begin en
het einde van de IJVO-dag met de auto op het IJVO-terrein te komen. Auto’s kunnen
geparkeerd worden bij sportpark IJsseloever.
Alle fietsers komende vanaf de Touwlaan worden verzocht rechts te blijven rijden en niet op of
net voorbij de brug schuin over te steken richting de Zomerdijk. Dit is erg gevaarlijk aangezien
er gewoon auto’s rijden. Geef dit door aan uw kind(eren).
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Weekoverzicht
Maandag 20 augustus 2018
9.30 uur

Aanvang IJVO dag 1.
Kinderen op terrein en aanvang bouwactiviteiten. De maandag staat in het
teken van opbouw voor de kinderen. Vandaag moeten ze dan ook hun
hamers meenemen. De spijkers krijgen ze op het terrein. Let op!... er
mogen geen tapijten, zeilen en of plastic zakken in en op de hutten worden
gemonteerd!

15.30 uur Kinderen naar huis.
Dinsdag 21 augustus 2018
9.00 uur

Aanvang IJVO dag 2.
Op de dinsdag is er op de IJVO naast sport en spel en toneel ook veel
aandacht voor het betere schilderwerk van de hutten. Oftewel…Kleding die
erg vies mag worden aantrekken en kwast met leeg blikje/bakje
meenemen. De kinderen krijgen verf op de IJVO.
Geen eigen verf meenemen!
Wit of effen lichtgekleurd T-shirt mee voor de zeefdruk. Het T-shirt kan
afgeven worden bij het wijkbord (wijkhoofd).

15.30 uur Kinderen naar huis.
Woensdag 22 augustus 2018
9.00 uur

Aanvang IJVO dag 3.
De middenwijken gaan deze ochtend op muntenjacht. Voor de
verschillende wijken is er sport & spel, de quiz wordt gespeeld en komt de
bouwinspectie langs. Voor de oudste wijken hebben we op de
woensdagmiddag meerdere workshops en activiteiten gepland, zoals
schminken, harenvlechten, schilderen en freerunning worden geboden en
veel meer.

15.30 uur Kinderen naar huis.
Donderdag 23 augustus 2018
09.00 uur Aanvang IJVO dag 4.
Vandaag gaan de jongste wijken op spellentocht. Daarna staat het zingen
van de wijklied op het programma voor de jongste en de middenwijken.
Welk wijk zal er dit jaar het beste en mooiste wijklied hebben? Het belooft
een spannende strijd te worden!
Ook dit jaar zal het eindspektakel, de grote ontknoping van het IJVOtoneel, plaats vinden op donderdagmiddag. Pfff zou het allemaal goed
komen, zodat vrijdag het feest door kan gaan??
15.30 uur

Kinderen naar huis
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Vrijdag 24 augustus 2018
09.00 uur Aanvang IJVO dag 5.
Vrijdag feestdag! Vandaag is het de hele dag feest. Vanaf 10.30 uur barst
het feest los met spelletjes, activiteiten, muziek, schmink, poppendokter,
een feestmaaltijd en nog veel meer!
15.30 uur Kinderen naar huis
19.00 uur Start feestavond IJVO-terrein.
Tijdens de feestavond is er vanzelfsprekend uitvoerig de gelegenheid om
de hutten te bewonderen! Daarna gaat het feest verder op het voorterrein
en in de Herberg. Er zijn op het voorterrein diverse spellen/springkussens
voor de kinderen, het Grillig Theater is open en er wordt gezellige muziek
gespeeld. Uiteraard is er weer een Tombola met schitterende prijzen.
Om grote rijen bij de munten- en lotenverkoop deze avond te voorkomen,
staat er tijdens de week, een marktkraam op het voorterrein waar de
voorverkoop van de consumptiemunten en loten voor de tombola plaats
vindt. Deze kraam is iedere ochtend van 8.30 uur tot 9.30 uur open.
Daarnaast zullen er ook verkopers voor de opening en na de sluiting van de
IJVO rondlopen om loten en munten te verkopen.
23.00 uur Einde ouderavond

Ouder IJVO: Vele handen maken licht werk!
Bent u aangestoken door de creativiteit van uw kinderen met pallets, spijkers en verf? Wees
dan gerust. Op de zaterdag na de IJVO-week is er altijd de ‘ouder IJVO’. Hier kunt u zich uitleven
op de ingewikkelde stellages en geniale constructies van de kinderen. Op deze dag wordt alles
weer afgebroken en opgeruimd. U begrijpt, elk extra paar handen is voor ons een uitkomst. De
hoeveelheid tijd is niet van belang: één uur, twee, drie of de hele dag, alle hulp is welkom.
Zeker ’s middags (als de laatste loodjes het zwaarst zijn) en we het terrein van alle snippers
willen ontdoen, is verse hulp meer dan welkom!! Als er zelfs op het eind nog flink doorgewerkt
kan worden is het misschien dit jaar mogelijk om geen extra ‘snipperdag’ te organiseren. Dat
zou fantastisch zijn. Kortom alle hulp is welkom: niet alleen van de sterke papa’s en mama’s,
maar ook van de papa’s en mama’s die liever wat lichter werk
doen. Kinderen worden deze dag niet toegelaten op het terrein.
We starten om 7.00 uur.
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WIST U DAT:

















Roken op het terrein ABSOLUUT VERBODEN is!
Er de hele week EHBO aanwezig is.
Als uw kind onverhoopt naar de EHBO moet, krijgt hij/zij een kaartje mee waarop staat
wat er gebeurd is. Is een bezoek aan een dokter nodig, dan wordt u als ouder uiteraard
gebeld. Het is ook om deze reden belangrijk dat u altijd te bereiken bent.
Tandarts bezoek / andere afspraken eerst gemeld moeten worden?
Als uw kind eerder weg moet van de IJVO (om wat voor reden dan ook), overhandig dan
een briefje aan het wijkhoofd. Uw kind wordt dan tijdig omgeroepen en staat dan op tijd
klaar bij de infobalie om opgehaald te worden
Er 1800 kinderen op de IJVO zijn?
Er zo’n 400 vrijwilligers aanwezig zijn om alles in goede banen te leiden?
Er 800 kilo spijkers klaar staan om in 16000 pallets te slaan?
Dinsdag 640 liter verf op de hutten komt?
Deze verf niet uit de kleding gaat?
De IJVO op zoek is naar sponsors?
Als u vragen heeft, u deze kunt stellen bij de info-balie?
U op een IJVO-dag niet zomaar het terrein op kunt?
I.v.m. wespen u uw kind liever geen zoete dranken meegeeft?
U zaterdag vanaf 7.00 uur van harte welkom bent op de ouder-IJVO!
Wij er met z’n allen een geweldige IJVO-week van gaan maken?
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