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Hoi allemaal!  

Wat leuk om jullie vanochtend allemaal te ontmoeten op 

het IJVO terrein en wat zagen jullie er allemaal supergaaf 

uit. Ook de papa’s en mama’s zagen er ongelooflijk 

flitsend uit!! Te gek! 

Ik vind het echt superrrrleuk dat ik ben uitgenodigd om de 

IJVO week te volgen en dagelijks een verslag uit te 

brengen via een toffe vlog. Ik probeer echt overal bij te zijn 

en alles vast te leggen voor jullie, mijn lieve trouwe 

volgers.  

Eerder deze zomer heb ik al een interview gedaan met 

meneer en mevrouw Pyramidos en het leek erop dat zij 

slechte plannen hebben met de IJVO. Het leek zelfs wel 

alsof zij vanochtend voorbereidingen aan het treffen waren 

voor opgravingen. Dit zal ik natuurlijk voor jullie in de 

gaten houden.  

Volg mij, Influenza, dus zo snel mogelijk via Influenza_ijvo 

op INSTAGRAM én bekijk dagelijks om 18:00 uur mijn 

nieuwste vlog via de IJVO app (onder het tabblad 

TONEEL). 

 

Redactie: André, Dick, Anja, Leontien, Petra, Mijke, Corine, Finette, Erik 

Maandag 26 augustus 

2019 

Jaargang 53 

Tot morgen! 

Dan zal ik aanwezig zijn bij het toneel! 

 

Influenza  

 

IJVO  nieuws - 2019 

mailto:krant@ijvo.nl


 
 

 
 

 

- IJVO Online – www.IJVO.nl – Email: krant@ijvo.nl - 
Meer IJVO nieuws op Facebook: IJVO journaal 

Jaargang 53 – IJVO’s Papyrus post – Algemene pagina 

Morgen niet vergeten: 
 

 Geef geen lakens, vloerbedekking, 
parasol, plastic e.d. mee aan de 
kinderen! 

 DIP: Drinken,Insmeren, Petjes. 

 Verfkwasten en blikjes 

 Geef uw kind dinsdag voldoende extra 
kleding mee, een ongelukje zit in een klein 
hoekje.  

 T-shirts voor de zeefdruk meenemen. 

 Vergeet op vrijdag niet je pop mee te 
nemen voor de poppendokter. 

 Er zijn kinderen die zonder brood naar de 
IJVO komen, het is de bedoeling dat er op 
alle dagen zelf voor de lunch wordt 
gezorgd. Neem dit dus van thuis mee!  

 Op vrijdag wordt er ook friet uitgedeeld. 
 
Mededelingen: 

 Munten zijn elke dag te koop op het 
voorterrein, bij de koffie en op het terrein 
zelf voor de vrijdagavond; 5 stuks voor 10 
euro. 

 Loten voor de tombola kosten 1 euro, de 
trekking is op 30 augustus tussen 21:30 en 
21.45 uur. 

 Prijzenpot: minuut gratis boodschappen 
doen, een buitenzitzak, wielerkleding,  een 
compleet kinderfeestje, een overnachting,  
entreekaarten, een chocoladedroom e.d.  

 Voor de spelentocht voor de jongste 
wijken op donderdag hebben we 
hulpnodig. Voor meer informatie en 
opgeven, kan je terecht bij de 
informatiebalie. 

 
Wat wordt het weer? 
Weersvoorspelling Dinsdag: 
Egyptisch weer, 33 graden 

              
 
Hulpouders gezocht!! 
Voor de woensdagochtend zijn wij op 
zoek naar ouders die ons kunnen helpen 
bij ‘Code kraken in Egypte’ 
(opdrachtentocht voor de middenwijken). 
U kunt zich de hele week hiervoor 
aanmelden bij de infobalie. 
Woensdagochtend om 9.15 u krijgt u dan 
uitleg over de tocht in de herberg door 
Yvonne. Rond 12.30u zal de tocht 
afgelopen zijn. Het is de bedoeling dat u 
een opdracht begeleidt. We hopen u allen 
te zien!! 

 

 
Kinderen en hun ouders  
Vanmorgen maandag 26 augustus ... dag 1 
ijvo...ik sta nog even op het balkon van de 
ochtend koelte te genieten ..voor mij langs 
over de oranjebrug fietst een vader en een 
dochter voorbij ...net als ieder jaar hele 
hordes die richting een fantastische week 
gaan op het ijvo terrein ..  

* dochter zegt: “ het is al helemaal stil zie je 
nou wel wij zijn te laat. ...” 

Ze was de eerste die langs kwam. 😂 

 
Heel veel plezier allemaal  
Groetjes 
Een bewoner.... 

 
Wijklied Kamelendrijvers 
Melodie: ‘Zij weet het’ van Tino Martin 
   
Hobbel de bobbel op de IJVO, 
een beest met 2 bulten, dat zie je zo, hier 
zijn wij 
Op de rug van zo’n mooi, schattig beestje, 
drijven wij hier het IJVO-feestje, maakt je 
blij 
Bidon, water, snoepjes in de tent die koop 
ik later, 
gooi mijn afval weg, wil wel scheiden zeg. 
Sporten, spellen, nieuwtjes aan de IJVO-
krant vertellen, 
hoor je niet bij ons…dan heb je vette pech!!  
  
Refrein: 
Vijf middenwijken staan al klaar, 
de IJVO, de IJVO 
De jury zit aan tafel daar, 
de IJVO 
Doe maar mee, het is niet raar, 
de IJVO, de IJVO  
Ja het allerleukste feest van t jaar, 
de IJVO 

 
 

KIJKTIP 
Elke dag rond de klok van 18:00 uur kun je 
het IJVO Journaal bekijken op www.ijvo.nl 
 
 

 
 

Er worden elke dag foto’s 
gemaakt op IJVO’s Egypte 2019. 

Deze kunt u bekijken via 
www.keesvanderlee.nl 

Indien nodig kunnen op aanvraag 
(via het contactformulier van mijn 
website, onder vermelding van de 

fotonummers) foto’s in hogere 
resolutie worden opgevraagd. 

(gratis) 

EHBO tussenstand 12.00 uur 
Wespensteken  2 
Brandwond  1 
Hamer op lichaamsdeel 7 
Spijker in voet  3 
Gekneusde voet  6 
Bloedneus  1 
Blaren   5 
Van hut gevallen  1 
Splinter   14 
Pleisters   36 
Door warmte bevangen 6 
 

De jarige van vandaag: 
 

Sam Bohre, Stoere Sfinxen 
Amy Pouw, Huis van Bastet 

Tygo Lamping, Huis van Anubis 
 

Hartelijk gefeliciteerd allemaal!! 
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Groep 8 Nicolaasschool Heel veel plezier 
tijdens de ijvo. Rachel 
 
Karsten en Timo. Heel veel suc6 met jullie 
eerste ijvo in de oudste wijken. Dikke knuffel 
papa en mama 
 
Mijn lieve Karijana! Wat kan je goed en snel 
bouwen! Trots op je! Mama Karina 
 
Lieve Jolijn, héél veel plezier bij de 
kamelendrijvers! Tot donderdag. Kus van je 
broer Bas. 
 
Lieve Qwenne & Fayliz, wat leuk dat jullie 
nog 1 jaar samen naar de ijvo kunnen! Veel 
plezier! Papa & mama 
 
Fabian, je bent een topper! Veel plezier op 
de ijvo! Lieve groet, papa, mama en Justin 
♥♥ 

 
Lieve Jasmijn, veel plezier deze week op de 
ijvo. Love you. Papa, mama Stan & Mats 
 
Daniel, Thomas en Marc héél veel plezier! 
Kus papa en mama 
 
Lieve Jasmijn, veel plezier. We komen je 
vrijdag weer ophalen. Welterusten Opa Jan 
 
Lieve Eilvia en iedereen van de 
kamelendrijvers. Heel veel plezier met de 
ijvo! Groetjes Johan, Peter en Hilde 
 
Lieve Elvia en Juliët veel plezier!!! Groetjes 
Johan, Peter en Hilde 
 
Lieve Angela en Elvia, heel veel plezier met 
jullie laatste keer ijvo! Geniet ervan xxx papa 
en mama 
 
Lieve Angela en iedereen van het huis van 
Sobek. Veel plezier met de ijvo! Groetjes 
Johan, Peter en Hilde 
 
Huis van Bastet, veel plezier zonder mij  
Hans 
 

Héél veel plezier op de ijvo groep ¾ v/d 
Brug. Mooie hut hebben jullie gemaakt. Gr. 
Maaike 
 
Lieve Fayen veel plezier met je vrienden op 
jullie eerste ijvo! Papa en mama 
 
Lieve Mira en Sofie, een te gek knots gave 
ijvo week weer! Veel plezier met al jullie 
vrienden en vriendinnen. X papa en mama 
 
Kamelendrijvers zijn de beste! Ik wens de 
mensen van de Brug voormalig 5 en 6 een 
super-fijne ijvo! Jullie hut is nu al super!!! 
Moniek (de moeder van Eline) 
 
Lieve June Dean en al jullie vriendjes en 
vriendinnen. Heel veel plezier deze week bij 
de ijvo. Mama is stiekem een beetje jaloers. 
Dikke kus mama en papa 
 
Lieve Joost, wat een super leuke hut hebben 
jullie zeg! Wordt vast een feesie met z’n alle! 
Veel plezier deze week en lekker veel 
snoepen! X Maud 
 
Saar & Joost lieverds! Heel veel plezier op 
de ijvo! Kus papa, mama, Maud Suus 
 
Hey Lars M! heel veel plezier op de ijvo met 
al je vrienden en vriendinnen. Liefs van 
mama Lydia ☼ 
 
Dappere Norah, stoere meid, gaat voor het 
eerst naar de ijvo! Lieve én zonnige groeten 
van mama, papa, en oempaloempa  
 
Lieve jasper, heel veel plezier de 1e keer 
ijvo. Liefs mama en papa 
 
Lieve bijna 7b-ers van de Opstap. Heel veel 
plezier deze week. Groetjes Suze en mama 
en papa van Suze 

 
 

 
Lieve apies! Veel plezier en mooie 
avonturen beleven. Groet pap & mam 
 
Lieve Vivian en Laura, heel veel plezier op 
jullie ijvo dit jaar! Laura extra spannend, de 
1e. Vivian extra spannend zelf bouwen. Veel 
plezier xxx papa/mama 
 
Lieve Thijs, geniet van alweer de laatste ijvo 
voor jou! Dikke kus 
 
Lieve Sanne- Joy & Thijmen heel veel 
succes met de ijvo week. We houden van 
jullie. Knuffels van jullie mama’s 
 
Hoi Fem heel veel plezier met de meiden in 
jullie gave hut. Liefs van papa en mama 
 
Hoi Loïs veel plezier met de meiden in jullie 
prachtige hut. Dat wordt een toffe ijvo week! 
Liefs van papa & mama 
 
Lieve Daan, heel veel plezier deze week! 
Liefs papa en mama 
 
Lieve Tygo heel veel plezier op de ijvo. Liefs 
papa en mama 
 
Lieve Anna & Fedde, heel veel plezier deze 
week op de ijvo! Ik hou van jullie. Dikke kus, 
pap! 
 
Lieve Fedde & anna, heel veel plezier op de 
ijvo! Dikke kus mama 
 
Lieve Lars, heel veel plezier op de laatste 
ijvo alweer. Dikke kus papa en mama 
 
Lieve Nova, Ik vind jou een hele stoere 
zus! Liefs Fedde 
 
Lieve Kyra en Tijmo. Heel veel plezier. 
Kyra niet huilen de laatste keer.  
Kus papa en mama 
 
Lieve egyptologen groep 6A van de Ark, 
wat een super colle hut hebben jullie weer. 
Goed gedaan allemaal. Gezellige week 

met elkaar Mama van Djaron  
 
 

mailto:krant@ijvo.nl


 
 

 
 

 

- IJVO Online – www.IJVO.nl – Email: krant@ijvo.nl - 
Meer IJVO nieuws op Facebook: IJVO journaal 

Jaargang 53 – IJVO’s Papyrus post – Nieuws van de ouders 

 
Lieve Danique S., Heel veel plezier deze 
week! Maar dat gaat vast goed komen met 
dit mooie weer –xxx- pappa en mamma 
 
Lieve Jarno, voor het eerst zelf een hut 
bouwen. Leuk! Heel veel plezier bij de YVO 
dit jaar! Mama en papa 
 
Lieve Duany, Heel veel plezier deze week. 
Veel liefs mama, Marcel, Quirine en Djesse 
 
Voor Britt, veel plezier op de ijvo. 
Gr.Quinten 
 
Hej lieve Jodi. Heel veel plezier op De ijvo 
deze week. Dikke kus, Chris en fenne 
 
Nijlvaarders, veel plezier! En dan vooral 
Groep 6 van OBS De Trekvogel! Vincent 
Fiona Morris 
 
Lieve Britt, Flo, Cate & belle, heel veel 
ijvo plezier! Gr. Sabine 
 
Tip van Owen Langerak voor ’t  thema van 
2020: Griekse Mythologie 
 
Veel plezier Valentino en groep 6b van de 
tandem.  
Groetjes Eduard (groetjes van valentino) 
 
Lieve Lynn, papa, mama en Sem wensen 
jou een superleuke YVO! –xxx- van ons 
 
Lieve Kelsey, Heel veel plezier. Lol en 
mooi weer deze week dikke knuff papa 
 
Lieve Sepp, Heel veel plezier samen met je 
klas. Maak er iets moois van!! Liefs papa, 
mama, Milan & Raff 
 
Hoi Kids van groep 5/6 “De Brug”bij de 
kamelendrijvers. Heel veel plezier deze 
week! Groetjes de moeder van Lysanne 
 
Lieve Joel, Heel veel plezier weer dit jaar 
op de YVO! Jullie hebben een super mooie 
hut! Dikke kus papa mama en Jerez 

 
Lieve agnesschool kamelendrijvers 
jongens, veel plezier in jullie mooie hut!  
De papa’s en de mama’s 
 
Lieve tygo, heel veel plezier. Je 2e YVO-
beleving! We zijn super trots op jou!  
Kus mama en Rick 
 
Roan en Myrthe. Heel veel plezier in 
Egypte deze week. Goed smeren! En 
vooral genieten! Dikke knuffel Papa 
 
Lieve Chloe, Heel veel plezier 
timmerplezier bij de nijlvaarders met al je 
vriendjes en vriendinnetjes.  
Liefs papa, mama en Romy 
 
Lieve Mike en kate, Heel veel plezier op 
jullie 5e en 1e IJVO! –xxx-papa en mama 
 
Heel veel plezier, Dione en alle 
piramidebouwers.  
Papa en mama Sandor Iwan 

 
 
Lieve Bibi, de eerste YVO! Veel plezier met 
de flitsende Farao’s xx papa & mama 
 
Heee Jack en Kaj! Superveel plezier met 
jullie vrienden op Lieve Deade IJVO en de 
Tandem! Haaaaaameren!!! Liefs papa & 
mama 
 
Lieve Dean, voor het eerst in de middelste 
wijk bij de kamelendrijvers. Heel veel 
plezier deze IJVO!  
Kus papa mama Levi en Mikki 
 
Lieve Sanne en vriendinnen. Veel plezier 
papa mama Tim 
 
Lieve kindjes van de Tandem, Heel veel 
plezier deze wijk bij de YVO! En vergeet 
niet te DIPPEN. Groetjes Anne (mama Fien 
en Tijl) 
 

Lieve Saar, Wat leuk, wat een feestje met 
je vriendinnen een week op de YVO! Heel 
veel plezier! Dikke kus papa en mama 
 

Lieve Roos+ Mees. Geniet van deze 
geweldige week! Maak plezier en geniet! 
Kus, papa en mama 
 
Kris en Luuk, veel plezier! Siep 
 
Groep 4B v/d Tandem/ Veel plezier! 
Groetjes, Jasper Karin Jits en Ole 
 
Lieve Bente Loise Suus Zoe Anne Larissa 
Mila Sophie en Jilaina: veel plezier op de 
YVO deze week!!! Van alle papa’s en 
mama’s 
 
Dieke Elske en Maaryje en al jullie 
klasgenoten, heel veel plezier met elkaar 
op de YVO! Dikke knuffel, mama 
 
Lieve kelsey, heel veel plezier op de IJFO 
Maak er een leuke week van en su6 met je 
teen xxx je zus Lizzy S 
 
Lieve Jelle, eindelijk naar de IJVO. Ik hoop 
dat je hier net zoveel plezier hebt als ik 
vroeger. Kus mama 
 
Lieve Stan. Heel veel plezier op de YVO 
met je matties dikke kus papa en mama 
 
Lieve Jaro en de rest van de hut! Heel veel 
plezier op de IJVO! Geniet ervan. Doe 
voorzichtig! Xxx papa mama Gido Nola 
 

 
 
Christian, Rens, Joey, Coen, Yens, Ruben, 
Wouter, Rianne, Noortje en Arne     
Vandaag mochten jullie zelf je hut bouwen. 
Ik kom snel de hut bewonderen. Gezellige 
week met elkaar. 
Marieke v. Doorn 
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Egypte 
 

Egypte was vroeger een heel belangrijk land. 5000 jaar geleden konden zij al huizen bouwen. Ze hadden al een schrift om te lezen en te schrijven, 
hadden steden en maakten mooie dingen. En dat terwijl de mensen in ons land dat allemaal nog niet hadden!  
 
Door Egypte stroomt een hele lange rivier. Die rivier heet “De Nijl”. En 1 keer per jaar, in augustus, stroomde deze rivier over. Al het land 
eromheen kwam onder water te staan. Daar bleef het zo’n 6 weken liggen. De mensen in Egypte waren de “hemel dankbaar” dat die overstroming 
ieder jaar gebeurde. Want nu was de grond langs de rivier vruchtbaar geworden. En dan konden de mensen daar wat op verbouwen. Zo konden 
de Egyptenaren aan voedsel komen.  
 

Omdat veel mensen bij de Nijl wilden wonen, ontstonden er langzaam dorpen en 
steden. En dat was heel bijzonder in die tijd! En als er veel mensen bij elkaar 
wonen, heb je regels en wetten nodig. Anders gaan mensen ruzie maken. Omdat 
al die mensen met elkaar gingen samenwerken, ontstond er in Egypte een cultuur. 
Mensen leerden van elkaar. 
 
De rivier de Nijl is ruim 6600 km lang. Soms is de rivier 1 km breed, maar het kan 
ook 20 km zijn. De belangrijkste steden zijn vlakbij de Nijl ontstaan. Er bestonden 2 
koninkrijken (Neder-Egypte en Opper-Egypte). Rond 3100 v. Chr. werden deze 2 

rijken samengevoegd tot 1 groot rijk. Het grote Egypte werd geregeerd door een koning (Farao) Als een farao stierf, werd iemand anders in zijn 
familie koning. De farao’s worden ook wel verdeeld in families. Dat noemen we dynastieën. 
 
De Egyptenaren dachten dat de farao door de goden gestuurd was om hen te helpen. Dat betekende dat de farao half mens en half goddelijk was. 
Na zijn dood zou de farao in het rijk van de goden verder leven, maar dan moest zijn lichaam na de dood goed bewaard blijven. Ze bedekten het 
lichaam met een zoutachtig wit poeder. Zo bleef de farao dagenlang liggen, tot zijn lichaam uitgedroogd was. Daarna werd het lichaam gewassen 
en werd de farao in een soort verband gewikkeld. (Dat noem je mummificeren). De farao krijgt nog een masker op zijn hoofd. Tenslotte werd hij in 
zijn versierde doodskist gelegd (sarcofaag) Naast zijn graf lagen allerlei kostbare voorwerpen en sieraden, want de farao zou die wel eens nodig 
kunnen hebben na zijn dood. 
 
 

Het Egyptische alfabet. 
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TLieve Genji, 
Heel veel plezier op je laatste ijvo geniet 
ervan. 
Liefs mama 
 
Lieve Fenne, 
Veel plezier op je eerste ijvo. 
Liefs Xio 
 
Hoi Yazzmin, Esmé. Julie en alle kinderen 
van de klas 7a De Torenuil, heel veel 
plezier bij de ijvo en geniet van deze week.  
Groetjes: Zarina en Ernesto. 
 
Hoi Daphne 
De eerste ijvo alleen zonder je zus 
aanwezig. Veel plezier met je vriendinnen 
en hopelijk maken jullie een mooie hut met 
groep 8! Van de Tandem. 
Liefs mama en papa. 
 
Hey Dylan, Dave, Jimmie , Martein en 
Cayaan. Heel veel plezier deze week met 
jullie ijvo week.  
Groetjes Yoyce. 
 
Lieve Koen, 
En alle andere kinderen van groep 8 
Nicolaasschool. Heel veel plezier op de 
aller laatste ijvo!!! 
XX mama 
 
Lieve Jip en groep 8 van de agnesschool: 
heel veel plezier op de ijvo! 
Groetjes Leontine, Henk & Yonne 
 
Hey Miklas, jou 1ste keer mijn laatste keer. 
Veel plezier op de ijvo! Kusjes van je grote 
zus Constanze. 
 
Noa G. Heel veel plezier in het laatste jaar. 
Papa/mama/Luca. 

 
Lieve Milou, veel plezier op je laatste ijvo 
met al je vriendinnen, geniet ervan!! 
XXX pap en mam en Wouter. 
 

Lieve Noa, 
Heel veel plezier op de ijvo!! 
Dikke kus papa, mama, Mark en een poot 
van Yento. 
 
Lieve Myrthe 
Onwijs veel plezier op de laatstekeer ijvo. 
Maak er een TOP week van. XXX mama, 
papa. Ralph 
 
Veel plezier op de ijvo Ziva dikke kus papa 
en mama 

 
Lieve djaron, Eindelijk is de IJVO er weer! 
Heel veel plezier. Dikke kus mama Gillian 
 
Lieve Dante: groetjes van Djaron & leuke 
IJVO. Lieve Elmyra: veel plezier je laatste 
IJVO, geniet ervan 
 
Lieve Daan, weer lekker bouwen en plezier 
maken met je vrienden. Veel plezier bij de 
Scarabeeen. Kus papa mama & Iris 
 
Lieve Noor en Roos, heel veel plezier ! 
Geniet nog samen. Kus papa en mama 
 
Lieve puk en Tijl, het is weer IJVO! Geniet 
ervan met jullie vrienden en vriendinnen! 
We zijn benieuwd naar jullie verhalen. 
Liefs, papa mama en Fiene 
 
Lieve Vince, veel plezier op jouw laatste 
YVO. Liefs papa en Evelien 
 
Lieve Alessia + Choumicha. Veel plezier in 
Egypte samen xxx mama / Kristel 
 

Hoi Emelie  wat een mooie hut! Veel 
plezier met je vrienden. Gr papa en mama 
 
Lieve Fem & Lois, Een fijne bouwdag! Zet 

hem op meiden! Dikke groet, pa & ma  
 
Noor en Roos, veel plezier en let op voor 
spijkers. Opa 
 
Veel plezier deze YVO lieve Sef! X mama 

Allerliefste Elin en Luna. Veel plezier bij 
jullie 1e en 4e IJVO.  
Dikke knuffel papa & mama 
 
Lieve Meike, heel veel plezier deze week! 
Xxx-jes papa mama en Hidde 
 
Heel veel plezier jongens en meisjes 
Nicolaasschool groep 4 Gr. Van de 
burgemeester in spe, Patrick W 
 
Verle & Lisa veel plezier met kamelen 
drijven! Xxx Jaro ook veel plezier!  
X je tante 
 
Jenna & May Linn: zet em op!  
Xxx pappa & mamma 
 
Lieve Federika en Nada. Maak van je 1e 
IJVO samen een onvergetelijke ervaring 
xxx mama Kristel 
 
Mummies 4B, jullie hut is weer super! Heel 
veel plezier met elkaar! Jenneke & Rikkert 
 
Lieve Nienke en Roos, Maak er een 
fantastische week van meiden!!  
Kus van Jenneke & Rikkert 
 
Olybollie. Je bent lekker enthousiast de 1e 
dag! Veel plezier bij de YVO 3. Papa Mama 
Liam en Bailey 

 
4b van de opstap. Super veel plezier bij de 
YVO. Marco & Wendy (Aiden) 
 
Tygo Lamping is jarig!! 
Van harte gefeliciteerd met je 11e 
verjaardag. 
Papa, mama & Naomi 
 
Lieve Sverre genite met je maten, graag 
zonder gaten! Kus mama en jeroen 
 
Lieve Wout, Heel veel plezier op de YVO. Je 
mag de hut nu helemaal alleen bouwen!! 
Veel liefs, mama Thijs & Thijmen 
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8b van de opstap super veel plezier bij de 
YVO. Marco & Wendy (Dominique) 
 
Lieve Bryan. Heel veel plezier op de YVO. 
Samen met klasgenootjes! 

 
Lieve Floor en Yarah, 
Heel veel plezier, dat moet lukken   
samen met jullie klasgenootjes. 
Geniet van deze super week! 
Dikke kus, papa (Dennis), mama (Iriz) en 
Roos 
 
Hey Avery, leuk om met je 1e ijvo mee te 
mogen. Ik hoop dat je het leuk heb.  
Groetjes Tijl & Mama 
 
Lieve Nynke en Joris, We zijn benieuwd hoe 
de hutten zijn geworden. Heel veel plezier, 
Nynke, geniet van je laatste ijvo. Kus van 
een hele trotse papa en mama 
 
Lieve Evi en bente geniet van deze 
fantastische yvo! Heel veel plezier en ik kijk 
al uit naar jullie verhalen. Liefs mama 
 
Lieve Sverre, ik hoop dat je het naar je zin 
gaat krijgen en geen verwondingen hoop ik 
veel plezier Kusjes danique 
 
Lieve Scott en Puck, een hele fijne week! 
Gezellig met jullie vrienden.  
Groetjes papa en mama 
 
Lieve meiden van 5B. er staat al een gave 
hut, heel veel plezier. Dikke mummel 
zoenen papa Ralph, mama Marianne & rens 
 
Hai Rayan steore jongen. Heel veel plezier 
deze week met je vrienden: Linus Ime 
Romar Mylan en reda. Liefs mama en papa 
 
Hoi tristan, super veel plezier hier, niet te 
veel snoep eten, he. Groetjes je grote broer 
 
Lieve Ayrton, heel veel plezier op jouw  
1e IJVO mama & papa 

Lieve Fleur en de rest van de kanjers van de 
Tandem (Egyptologen). De leukste week 
van het jaar is weer begonnen!! Dat wordt 
zeker weer een prachtige hut! Geniet met 
z’n allen van een geweldige YVO-week!! 
liefs Nathalie 
 
Lieve Roos Viktor en Boris, een jaar met z’n 
drieen op de YVO! Super veel plezier.  
Kus Annette en Sven 
 
Lieve Indah en Julia. Wat een mooie hut 
hebben jullie gemaakt. Veel plezier deze 
week papa en mama MelissArne 
 
Lieve Esmee, 
Geniet van de IJVO-week met je vrienden 
en vriendinnen van de Opstap en de 
Trekvogel! 
Dikke kus mama, papa, Manouk en Lars 
 
Lieve Yasmin,  
de eerste keer zonder hulp van papa. 
Maar wel samen met je vriendinnen  
Malou, Adeline, Fien, Isis en Suus; 
Het wordt vast een tophut en een topweek. 
Have fun! 
Dikke kus papa, mama en Roos 
  

 
 
 
SAVE THE TURTLES !  
AND I OOP SKSKSKSKSK! 
Voor iedereen die me nu haat… I don’t care! 
 
Hoi ik vind de eerste ijvo dag al super leuk 
XX Carice Moessen 
 
Het is geweldig hier. We hebben hele grote 
hut. Groetjes Luuk 
 
 
Het is weer leuk. Hier elk jaar word ik verast, 
we hebben het leuk. 
Gr Maarten 
 
XXX Vorg jaar been tussen hout van Sofie  
 
Doei druif 

Lieve papa en mama het is hier super leuk 
en gezellig ik hou van jullie. 
KUS ROSA 
 
Ik vind de ijvo super leuk omdat je kan 
bouwen en verven ♥ 
 
Ik vind het heel leuk op de ijvo. Kusjes van: 
Nora voor papa en mama 
 
Het is heir fantasties en ikk heb al een 
sluspupie op en ook al snoep gekogt van 
Jasmijn 
 
Levi kan goed timmeren en slaat spijker 
door slak 
 
Het is heel leuk maar warm, en het is de 
eerstedag hier en ik ben met men friendin 
sterre. Het is fantasties hier. Groeten lucy  
 
Senna, Fay en Natan zijn koel 
Ewa 
 
Uit de Egyptologen.  
De ijvo bouwen, Water drinken, Kleien 
En nog veel meer. 
Liefs Jaylinn   I ♥ IJVO 
 
Ewa fakka hebben jullie het leuk ♥ 
 
De ijvo is geweldig! Wat vinden jullie? ♥ 
 
Hai, ik ben lara en dit is mn laatste jaar ijvo. 
Jammer  het is wel echt heel warm –xxx- 
Lara 
 
Jo jo jo Natasja Janssen Met dubbel s heeft 
de flow #yolo 
 
Beste ijvo lezers, het is vandaag echt 
bloedheet! Hulp met de hutten bouwen was 
wel handig geweest  De hut is een hoopje 
palets! Haha  Hopelijk wordt het morgen 
20 graden xxx Lenneke – huis van Horus 
 
Lieve Pepijn en Jamie, erg veel plezier op 
de ijvo ook volgend jaar waneer ik er niet 
meer ben en Pepijn ik hoop dat je fix krijgt 
met fenne xxx Francis 
 
Hoi wij zijn Sarah en Desiree. Het is hier 
fantastisch 
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Rondleiding jongste wijken 

Bij de jongste wijken krijgen de kinderen een rondleiding, zodat ze de 
weg naar de WC bijvoorbeeld weten te vinden, het watertappunt, de 
knutseltent en ook niet onbelangrijk… het Kindercafé. Na de rondleiding 
voelen de kinderen zich nog vrijer en wordt de IJVO-wereld weer een 
stukje groter.  

 

Warm, warm gezelligheid tijdens opbouw 
De temperaturen passen binnen het ijvo thema Egypte. Om half 10 ging de poort open en kan er worden begonen met het hutje bouwen, 1 uur 
mogen de ouders helpen. De kinderen geven ouders instructies hoe de hut eruit moet komen te zien. Je ziet de ouders aandachtig luisteren naar 
de wensen van de kinderen. En dan mogen de ouders van het terrein af. Als de ruwbouw van de hut klaar is kunnen de kinderen beginnen met 
afwerken van het hutje. Vrijwilligers komen kijken of de hut stevig genoeg is. Anders wordt deze nog wat aangepast. Ook hier bemoeien kinderen 
zich met de constructie en stevigheid. In de wijk zijn de kinderen de baas. Nadat de ouders zijn weggestuurd kan de week beginnen. Veel plezier. 
Drink veel en geniet. 
 

 
 

Navigeren in de woenstijn van Egypte… 
…deden ze vroeger niet met een telefoon en app, maar kijkend naar waar de zon op kwam. De windrichting was heel belangrijk 
in de woestijn. Daar heb je niks aan link-s en rechtsgevoel. Waar de wind vandaan kwam (richting) en de stand van de zon is 
belangrijk. Als je alleen naar de zon kijkt en daarop navigeert ga je rondjes lopen. Het is daarom leuk om niet teveel op de 
telefoon te appen of spelletjes te spelen, dat kan thuis ook. Er is zoveel te doen op het Egypte terrein, dat er eigenlijk geen 
tijd is om met je telefoon te spelen.  
 

 

De NIJL staat droog… 
… maar er komt verkoeling. Er wordt een nevelspuit geplaatst wat de temperatuur op het terrein gaat reguleren. Dit geeft verkoeling. Hierdoor 
wordt de hitte afgevoerd, wat een stuk aangenamer voelt. 

  
 
 

 

Broodje smeren. 
 
Elke dag worden er broodjes gesmeerd. Voor ruim 400 vrijwilligers. 
Dit smeren gebeurt in de herberg. Per wijk komen er een paar 
vrijwilligers naar de herberg om dit voor elkaar te krijgen. Per dag 
gaan er per wijk ongeveer: 
 

- 28 broden 

- 10 krenten broden 

- 28 pakken melk 

- 6 pakjes boter 

- 4 pakken hagelslag 

- 2 potten jam 

- 512 plakken kaas 

- 512 plakken ham 
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Ik vind de ijvo leuk. Omdat je creatief moet 
zijn, je mag timmeren, verfen en plezier 
hebben. Liefs tess uit de Egyptologen 
 
Hoi Pascale, veel plezier op de ijvo. 
Groetjes, je broer Levi 
 
Lynn het is tot nu toe heel leuk en me eerse 
keer. Me vriendin van me zus is er ook ♥ 
 
Elvia dit is het begin. Nu al leuk. Het is in het 
keinte. We worden geweldeg  
 
Eevee eevee van Calleigh 
 
Ik heb het heel erg naar me zin. Van aleyna 
 
Aboneer op youtube baartarmy en hij speelt 
fortnite 

 
Hoi oopoe het is super leuk want het is 
super 
 
Het is heel leuk Sharon mama & Patrick 
papa 
 
Wat kan je doen als iemand het heet heeft? 
In de sloot springen  
Waar is het altijd heet? In egypte op de 
IJVO! 
 
A+je voor de sfeer ! 
 
Beste ijvo leerlingen. Het is echt bloedt heet! 
En ouders bij hutten bouwen had wel 
makkelijker geweest want we hebben er 
echt moeite mee. Hoop dat het de andere 
dagen minder warm is. Hopelijk komt de 
brandweer ons helpen  
xxx Noemi-huis van Horus 
 
Lieve papa en mama, het is hier heel leuk! 
De hut is mooi, wel heet! Xx Lenneke  
 

Het is hier heel leuk. Ik heb nuwal zin in de 
andere dagen. Van Karlijn 
 
De ijvo is super en de sluchpupies zijn 
heerlijk, Mila 
 
De ijvo is te gek ik kan me er uitleven we 
doen veel dingen en het word nooit saai 
Groetjes Claire oosting 
 
Het is super leuk op de ijvo Maar wel heel 
warm dus goed drinken en recyclen. 
Groetjes Zoe 
Het is vantasties, maar wel heet! Lysanne 
 
Onze hut is mooi en de wijkleiding is 
geweldig van Calleigh 
 
Fakka! De ijvo is super lit! groetjes anoniem 
♥ * 
 
SPAM! ♥ 
 
De ijvo is superleuk! X Kato Mulder & Lotte 
Peelen 
 
Yay! Dit jaar weer ijvo. Me grote zus zit in de 
ijvo band. Echt leuk. Gr. Carmen 
 
Hoi, mama en papa ik vint het tog leuk op de 
ijvo 
 
Fakka met jou. Groetjes groep 8a de Ark x 
 
Jo jo jo ik ben coole lotte smits xxx 
 
Hoi ik ben Sterre: het is heel leuk op de ijfo. 
Maar ook heel erg heet. En ik hep ook een 
vriendin op de ijfp. Groetjes Sterre 
 
Ewa Quinty e 
 
Ik vond het heel leuk bij de ijvo. Groetjes 
Floris Verdijk 
 
Het is hier heel HEET!!!! Neem airco! 
Lieve papa, mama en Mees, de ijvo is weer 
super. Morgen verfen zin in. Xxx Roos 
piramide bouwers ♥ 
 
Lieve fenne, veel plezier met de ijvo. 
Groetjes je grote stomme zus Milou 
 
De ijvo is super leuk maar ook super, super 
heet! Hopelijk morgen iets kouder ♥ xx 
Lenneke ♥♥ 
 

Hoi ik ben Bart en zas jaar oud en zit op de 
ijvo. Echt leuk en wil me moeder bedanken 
 
 
Vandaag was het de eerste dag op de ijvo 
groetjes 
 
Kamelendrijvers zijn TOF. De hele ijvo = 
TOP Eline 9 
 
Ik hou van jullie papa en mama 
 
Wij zijn Lotte & Evelien, het is hier echt 
super leuk maar wel een beetje warm! Maar 
dat verpest de ijvo niet. Groetjes Lotte en 
Evelien en volg @influenza_ijvo!! 
 
Mama en papa het is hier te gek en ook heel 
leuk!!!! Yian 
 
Liefe  opa en oma ik mis jullie heel erg. Ik 
hou van jullie heel erg. Love you van Yrin 
van Eijk 
 

 
 
Lieve Elmyra. Maak er een geweldige 
laatste IJVO week van met (voormalig) 
groep 8 van de Trekvogel. Nu dan echt de 
laatste activiteit met groep 8... Plezier! 
Lieve Dante. Geniet op de IJVO, dat is jou 
wel toevertrouwd, samen met jouw 
klasgenootjes van (bijna) groep 6 van de 
Trekvogel. Op de foto's te zien hebben de 
papa's van (bijna) groep 6 er een prachtige 
hut van gemaakt, en niet zo klein ook. 
Maak veel lol! 
Liefs,  
Evzal & Mendy 
 
 

 
Kapotgeslagen hamer uit de Scarabeeën.  
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Wist je dat? 
 
…er dit jaar 1764,5 kinderen op de ijvo zijn. 
…ruim 400 vrijwilligers. 
…een nevelspuit op het terrein is geplaatst 
om de temperatuur te  reguleren. 
…De stoere Sfinken het ‘STOERSTE’ wijk 
zijn van de hele ijvo. 

Ja hoor! 
De eerste spijker in een voet is een feit. 
Maandag 10:00 uur. Maar deze stoere 
Sfinx timmert stoer door! 
 

 
 
Wijklied 
Schitterende 
Scarabeeen 
Op de melodie van 
'Hupsakee' van kinderen 
voor kinderen 

 
We hebben de S 
de C, de A, de R, 
de A, de B, de EEEE (2×)  
 
Refrein: 
Iedereen kom schitter mee 
Als een echte scarabee 
Op de IJVO vet oke 
Scara scara scarabeee! 
Winnen maakt ons dik tevree 
Dansen iedereen doet mee 
Klap in de lucht en shine - holé 
Scara scara scarabee! 
 
Bouw een hut op 't egyptisch land 
Soms wat warm, niets aan de hand 
Want wij strijden tot de 1e plek 
Timmer, verf, sporten - niets is ons te gek 
 
 
1,2,    in de lucht 
3,4     en weer terug 
5,6     schitter rond 
Met z'n allen van de grond 
Refrein: 
Iedereen kom schitter mee 
Als een echte scarabee 
Op de IJVO vet oke 
Scara scara scarabeee! 

Winnen maakt ons dik tevree 
Dansen iedereen doet mee 
Klap in de lucht en shine - holé 
Scara scara scarabee! 
 
Mu mu mu mummie ik versta je niet 
En stoere sfinxen, niemand die ze ziet 
Flitsen de farao's weer zó voorbij 
Wat is het fijn een scarabee te zijn 
 
1,2,    in de lucht 
3,4     en weer terug 
5,6     schitter rond 
Met z'n allen van de grond 
 
Refrein: 
Iedereen kom schitter mee 
Als een echte scarabee 
Op de IJVO vet oke 
Scara scara scarabeee! 
Winnen maakt ons dik tevree 
Dansen iedereen doet mee 
Klap in de lucht en shine - holé 
Scara scara scarabee! 
 
We hebben de S 
de C, de A, de R, de A, de B, de EEEE (2×) 
 
Refrein: 
Iedereen kom schitter mee 
Als een echte scarabee 
Op de IJVO vet oke 
Scara scara scarabeee! 
Winnen maakt ons dik tevree 
Dansen iedereen doet mee 
Klap in de lucht en shine - holé 
Scara scara scarabee! 

 
Wijklied 
Nijlvaarders 

Couplet: Heb je het 
gehoord van de 
IJVO  

 
We zijn de beste 
,leukste en 
schoonste wijk. 
Het kindercafe gaat open. 
En er staat al best een lange rij. 

Snoepjes , drinken iets te weinig euro's in 
mijn zakken .Maar dat maakt niet uit , maakt 
vandaag niet uit. 
IJsjes , smelten en mijn handen die gaan 
plakken. 

 

Maar dat maakt niet uit , maakt vandaag niet 
uit.  

Refrein :  

Vijf middenwijksen staan al klaar. 
de IJVO de IJVO. 
De Jury zit aan tafel klaar. 
de IJVO de IJVO. 
Doe maar mee het is niet raar. 
de IJVO de IJVO. 
Ja het allerleukste feest van t ' jaar. 
de IJVO. 
 

 
STOERE 
SFINXEN 
(liedje schni schna 
schnappie) 
 
 
 
 
 
 
 

Wij zijn sfinxen, wij zijn echt heel stoer. 
Komen uit Egypte, we liggen op de loer. 
Op de IJVO zijn wij de beste wijk. 
Ti ta timmeren wij ons koninkrijk. 
 
Refrein: 
Stoere sfinxen, supersuperstoer! 
Stoere sfinxen, we liggen op de loer! 
 
Wij zijn sfinxen, wij zijn echt heel cool. 
Wij zullen winnen, echt een heleboel. 
De wijk wordt mooi, dat is juist ons plan! 
Ik verf alles, wat ik verven kan! 
 
Refrein: 
Stoere sfinxen, supersuperstoer! 
Stoere sfinxen, we liggen op de loer! 
 
Hier op de IJVO in de beste wijk. 
Liggen wij sfinxen, lekker op de kijk. 
Wij zijn sluw en ook echt niet bang. 
Zingen hard, zoals niemand anders kan! 
 
Refrein 2x: 
Stoere sfinxen, supersuperstoer! 
Stoere sfinxen, we liggen op de loer! 

Ter info: Wie helpt mee? 
Plastic dopjes inzamelen voor kika.  
Inleveren bij de herberg  
Svp. Alvast bedankt 
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