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

Download onze IJVO-app voor het allerlaatste nieuws 

 

Hoi Allemaal! 

Fijn dat ik jullie vandaag allemaal weer heb gezien op de IJVO. Ook vandaag ben ik 

weer op heel veel verschillende plekken geweest. Zo ook bij toneel. Maar daar ging 

het helemaal mis! 

 Ik wilde voor jullie uitzoeken hoe het precies zit met de slechte plannen van meneer 

en mevrouw Pyramidos, maar toen was ik opeens verdwenen. Het was donker en ik 

wist niet waar ik was.  Volgens mij had de geest er iets mee te maken. 

Gelukkig werd ik gevonden door Sebas van het bestuur. Ik zat opgesloten in een 

kliko. Echt super vies. En met jullie hulp ben ik er vervolgens achter gekomen dat het 

echtpaar Pyramidos veel slechter is dan ik dacht. Er liggen dus toch echt Egyptische 

schatten van duizenden jaren geleden onder het IJVO terrein. Het echtpaar 

Pyramidos gaat er alles aan doen om met de opgravingen te starten.  

We moeten ze stoppen! Ik heb gehoord dat ze geld van het bestuur hebben gestolen 

en daarmee hebben ze een graafmachine gekocht.  

Maar ik heb een plan om ze te stoppen. Morgen moeten jullie ons helpen met het 

maken van zoveel mogelijk sleutels. We stelen dan de sleutel van de graafmachine 

en die stoppen we in de bak met sleutels. Dan is de sleutel kwijt en kunnen ze de 

graafmachine niet meer gebruiken! 

Helpen jullie ons mee?! 

 

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

Dinsdag  27 augustus 

2019 

Jaargang 53 

Vanavond om 19.00 uur komt er een nieuwe 

vlog online. Volg mij via Influenza_ijvo op 

INSTAGRAM én bekijk de nieuwste vlog op 

de IJVO app (onder tabblad Toneel) 

Tot morgen 

Influenza 
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Morgen niet vergeten: 
 

 Vergeet niet om de spullen op te halen 
in de Creatent! 

 DIP: Drinken,Insmeren, Petjes. 

 Geef uw kind voldoende extra kleding mee, 
een ongelukje zit in een klein hoekje en ze 
kunnen nat worden.  

 T-shirts voor de zeefdruk meenemen, geen 
donkere kleuren. 

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

 Neem zelf je lunch van thuis mee! Op 
vrijdag wordt er ook friet uitgedeeld. 

 Loten voor de tombola kunt u al voor € 1 
kopen. Trekking op 30 aug tussen 21.30 en 
21.45 uur. Er is weer een prachtige 
prijzenpot.  

 Munten voor de vrijdagavond zijn elke dag 
te koop op het voorterrein, bij de koffie en 
op het terrein zelf. Prijs: 5 voor € 10.  

 Hulpouders voor woensdag en donderdag 
kunnen zich aanmelden bij de infobalie. 

  

 
 
De IJVO vlog van Influenza is om 19.00 
uur online. 
Kijk via de IJVO app bij toneel of via 
Instragram: @influenza_ijvo 

 

 
Kijktip! 
Ieder dag rondom de klok van 18.00 uur 
kan je het IJVO Journaal bekijken op de 
IJVO app bij journaal. (Te downloaden in 
de Appstore of Googleplay.) 

Heb je in het 

journaal al gezien dat je mee kunt doen 

met het raadsel van de ingewikkelde 

mummie? Vul onderstaand in en gooi het in 

de bus die bij de krant staat. 

IJVO Journaal 
RAAD WIE DE MUMMIE IS 

 
Naam:………………………………….. 
Wijk:…………………………………….. 
De mummie is: 
……………………………………………… 
 

Wat wordt het weer?  
Weersvoorspelling 
woensdag: 
Mooi weer, 32 graden 

 
 

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 maandag 

Splinter   22 

Pleisters   56 

Kneuzing/verstuiking 25 

Wespensteken  2 

Oververhit/ warmte  39 

Spijker in voet  11 

Hamer op lichaamsdeel 7 

Bloedneus  1 

Van hut gevallen  1 

Overig    6 

 

“Klussen als een baas” 

Na een reis van dagen door de woestijn, de 

Nijl en vele wegen kwamen de 

spullenbazen aan in Rome. Daar moesten 

ze niet zijn… Gelukkig waren ze net op tijd 

voor de yvo in IJsselstein. 

Als heuse Egyptische vakmannen staan zij 

deze week klaar voor het inrichten van 

houten paleizen. Met 10 timmerlui en 1 

opzichter zijn zij klaar voor het grove werk. 

Na het openen van de werkplaats ging het 

al snel rond “bij de spullenbazen moet je op 

tijd zijn”.  

Met een gigantisch resultaat als gevolg: 

binnen 10 uur leverden zij 185 banken, 65 

tafels en nog wat design projecten op. 

 

Dagwinnaars van maandag 
 
Quiz  
 plek    punten 

Schitterende Scarabeeën 2e      8 
Flitsende Farao’s  4e      4 
Mummelende Mummies 3e      6 
Stoere Sfinxen  1e      10 
 
 
Schoonste wijk maandag 
Jongste: Mummelende Mummies 
Midden: Kamelendrijvers 
Oudste: Huis van Toth 

 

 
 

De jarige van vandaag: 

Faas  Elgers, Schitterende Scarabeeën 
Lotte Potasse, Schitterende Scarabeeën 

Juan  Grit, Stoere Sfinxen 
Isis Vermeulen, Tapijtwevers 

Natalie van Stempvoort, Kamelendrijvers 

Tim van Ewijk, Huis van Horus 
Stijn van Veenendaal, Huis van Horus 

Finn van Rosmalen, Huis van Toth 
Joey van Driel, Huis van Toth 
Morris Wilbrink, Huis van Toth 

Daan de Vries, Huis van Sobek 
Zara Geene, Huis van Sobek 

 

Hartelijk gefeliciteerd allemaal!! 
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Lieve mama en ik hou heel veel van juo 

 
 
Ik vind het jammer dat er geen uiensoep is. 
Groetjes, vuurtoren Joep 

 
Hoi de eerste dag van de ijvo  Super!! Veel 
plezier aan groep 6 de tandem. Groetjes 
Fleur Verheul  
 
Hi, de eerste dag van de ijvo was al heel erg 
leuk. Xx Sofie 
 
De ijvo is top, leuk en vantasties. Je kan van 
alles doen zoals hutten bouwen, snoep 
kopen en doen. Groetjes Milan de Hoop 
 
Lieve Floris V leuk dat we met elkaar in een 
hut zitten. Je bent mijn beste vriend! 
Groetjes Koen 
 
Mama en papa het was leuk op de ijvo. 
Groeten Floris  Verdijk 
 
Atje voor de sfeer 
 
Hoi Koen het is toch leuk bij de ijvo 
 
Hoi het is hier echt leuk groetjes Niels van 
dam 
 
Hallo ik ben hier met Lisa op de ijvo en het is 
super hut!  
 
Hoi papa mama Venya Het is heel leuk hier 
maar superwarm groetjes Luca 
 
 
Lieve mama papa en Jelle. Ik heb het super 
leuk hier. Love you ♥♥♥ 
 
Het is hier super leuk en er is veel te doen gr 
Lotte 
 
Ik ben benieuwd wat het verhaal dit jaar 
word!  xx Fenne van tapijt wevers 
 
Dit jaar ijvo is wel heet maar leuk en ze 
hebben slus puppie, lekker verfrissend 
groetjes Eva en Lily ♥ 

 
Lieve Sanne en Yente jullie zijn de beste 
vriendinnen van heel de wereld xxx Mika 
love jullie ♥ 
 
Hoi met eline het is hier leuk op de ijvo maar 
wel heet doei xxx 
 
Hoi oly ik wens alleen mijn moeder een fijne 
dag groetjes oly 
 
De ijvo is geweldig. Vandaag is het brootjes 
bake niet veel gebruikt 
 
Lieve mama, het is heel leuk hier. Ik hou van 
jou! Groetjes van Milan 
 
I don’t care ed searen justin bieber 
 
Leuk de ijvo weer  jammer dat ik hier na 
nog maar 1 keer kan  Dus de laatste twee 
keer. Super veel genieten  

 
De nijlvaarders zijn de beste en ik hoop dat 
mijn vriendinnen het ook leuk vinden op de 
ijvo. Jenna 
 
Mam & pap het is heet maar toch is het leuk. 
Ik zit met 5 kinderen. Morgen verfen heb een 
leuke leiding. Love you ♥☼♥ 
 
Dit is een heele mooie dag. Maar oke een 
heele heete dag groetjes Elin 
 
Hoi mama en papa hoe gaat het met jullie. Is 
het goed met jullie ja/nee knuffel en kus  van 
Linde 
 
Hi Amy happy Bday xoxo pip edip x 
 
Hoi het is heel leuk!!!!  
 
Het is heel leuk hier groetjes Sarah 
 
Het is heel leuk. Wij hebben al onze hut af 
en morgen verfen. Doei! 
 

Hoi jasmijn kuiff echt heel erg jammer dat je 
er vandaag niet bij kon zijn omdat je ziek 
was!! Ik hoop dat je er morgen weer bij kan 
zijn. Groetjes Sophie Elise 
 
Lieve mama en papa ik vind het heel erg 
leuk en er is al een keer pijn geweest . er 
viel een hammer op me rug, maar het gaat 
wel weer. Als je dit te laat krijgt is het niet 
erg. Groetjes loulou van der stelt 
 
Het is heel leuk op de ijvo. Nog 1 jaar dan is 
het voorbij  gr Luuk 
 
Het is zo warm maar leuk Yara Hegeman 
☼♥ 
 
Een koe, een koe, een koe zegt boe 
Ik hou van de ijvo, echt de beste week van 
de vakantie. Van Esmé van de Anubis 
 
De hut van de egyptologen is leuk. Ik heb 
vandaag een bolletje wol. Groetjes Nick 
 
Ik hou van mijn moeder Joke ♥ 
 
De mevrouw is niet lief bij de EHBO 
 
Manon pijn aan teen. Heeft een palet 
opgelegen – word in kruiwagen vervoert 
naar ehbo liefs Myrthe 
 
De hut van groep 5a van de ark is de besten 
en de leuksten hut. En ik wens iedereen 
noch een fijnen ijvo. Groetjes Emelie ♥♥ 
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Lieve Fenna Heel veel plezier. Jullie hebben 
een super mooie hut! Liefs en een kusje van 
je allerliefste zusje Mila en papa en mama 
 
Lieve Willemijn, je 1e YVO en love you  
papa en mama xoxo 
 
Lieve Robin, Heel veel plezier op de yvo. 
Jullie hebben een prachtige hut gebouwd. 
Liefs papa mama Esmee en Noa 
 
Lieve Jess. Veel plezier met de meiden en 
jullie mooie hut. Papa mama Kyle & Raff 
 
Lieve Luca, jullie hebben echt een gave hut! 
Geniet nog van de IJVO!  

Dikke kus papa mama Robbin 
 
Lieve Iris, Heel veel plezier en jullie hebben 
een super mooie hut!Liefs papa & mama xxx 
 
Lieve Evi en Brody, Maak er een geweldige 
week van!!! Liefs Robin en mama 
 
Lieve Jasmijn en Feline. Veel plezier 
vandaag! Dikke kus, papa en mama (de 
buurtjes) 
 
Jens Vic Skye Dean Tijl Thomas en Wessel. 
Toffe hut met ophaalbrug! Veel plezier 
groetjes Fedde en Saskia (mama Jens) 
 
I LOVE INFLUENZA! You rock girl!  
–x-mama Fabiola 
 
Lieve Dean, veel plezier bij de 
kamelendrijvers! Kus van je broer levi 
 
Lieve Cato, Morgen is het gelukkig minder 
warm…liefs, Sylvia 
 
Hoi Puck en Scott, hele fijne dag op de 
IJVO. Scott je hamer ligt niet bij de 
gevonden voorwerpen 
 
Marsha, Wij nemen ons petje af voor jou! 
Hou jij hem lekker op. Omloop-West 
 

Lieve Teun  Blijf genieten van de YVO! 
Liefs papa mama en Faas 
 
Lieve Norah, Wat bent je toch een topper. 
Ook de lieve groeten van… 
Oempaloempoe ;-) 
 
Lieve Lara, heel veel plezier weer vandaag! 
Veel liefs papa mama en dylan xxx 

Groep 4 van de Nicolaasschool. Jullie zijn 
grote kanjers! Heel veel plezier! 
 
Lieve kanjers, Heel veel plezier deze week 
op de IJVO. Ik ben super trots op jullie, wat 
een toffe te gekke hut zijn jullie aan het 
maken. Love jullie xxx mama 
 
Keano en Roan. Super veel plezier op de 
YVO. –xxx- mama 
 
Lieve Ayrton, Zo, jouw 2e dag IJVO. 
VERFEN!! Geniet er lekker van.  
Hvj papa xxx & mama 
 
Lieve Joey & Jill, Vandaag alweer dag 2 van 
de yvo. Heel veel plezier toppers.  
Dikke kus Lois, papa & mama 
 
Lieve Lucy, heel veel plezier deze week, niet 
te veel snoepen he ;-) 
Dikke kus papa, mama & Olivia  

 
Ik mis jullie zo ontzettend! Heel veel plezier 
ook vandaag, Huis van Bastet xx Hans 
 
Lieve Luca, Heeeel veeeel plezier op je 
laatste YVO. Maak er een mooiste hut ever 
van! Papa & jarige Venya 
 
Lieve Francis, Wij wensen je heel veel klus-, 
knutsel- en speurplein op de YVO! Samen 
met alle andere Opstapmummies gaat dat 
vast goedkomen! –xxx- papa en mama 
 
Lieve kinderen van groep 5B, Veel plezier 
op de ijvo! Tot volgende week, juf Suzanne 
en juf Marina 
 
Lieve lars, veel plezier ook voor de rest van 
de yvo-club kus mama en papa 
 
Lieve Quinten je eerste IJVO! Zet hem op en 
heel veel plezier papa mama Timo 
 
Lieve Simon, wow gave hut! Egyptisch 
genieten deze week  smak smak  
papa mama Boris en Lucie 
 

Veel plezier op de yvo Tygo.  
Dikke kus papa mama en Dean 
 
Lieve Matthew & Timothy, Wat zijn jullie 
stoere sphinxen! Veel plezier op jullie eerste 
YVO week. Liefs mama 
Ha Jordi, Je 1e IJVO. Lekker vies worden 
vandaag. Veel plezier.  
Knuffel papa mama en Tamara 
 
Thom en Floris, TOP hut. Leuk met hele 
klas! 
 
Hey lieve Kerlsey, dag 2 alweer lekker gaan 
verven en je hebt een mooie hut  
dikke kus Lizzy s 
 
Lieve Joost, heel veel plezier op de IJVO. 
We zien je zondag  weer.  
Liefs Emma mama en Charlotte 
 
Lieve Duncan & Indy, Hele fijne tijd samen 
op de yvo, maak er een leuke week van! 
Liefs Bianca & Joy Finte Lotus 
 
Lieve Juul en Teun, Wat een gave hut 
hebben jullie gemaakt Veel plezier met 
schilderen en de rest vd week.  
Groetjes papa 
 
Sef, je 2e IJVO-dag vandaag! Wauw! Heel 
veel plezier, x mama  
 
Allerliefste nichtje Isis, Gefeliciteerd met je 
9e verjaardag, geniet deze week, je hebt ook 
een mooie hut hoor!kus tante Marianne, 
oom Ralph, Ilse en Rens 
 
Lieve Natalie, een bijzondere yvo dag. Nu 
ben je een tiener. Veel plezier vandaag. 
Dikke kus papa mama Tamara en Jordi xx 
 
Dear Andrew,  
Eva's laatste jaar IJVO. Waarvan jij van de 
6 x bij toeval maar liefst 4x haar wijkleider 
was!! Bedankt voor de gezelligheid!! Bye 
for now.. 
The Kinsellas: Eva, Gerry & Ilse 
 
Vrienden van Eva 8a RKBS De Opstap! 
Wat een super jaren samen op de IJVO! 
Wat hebben wij als ouders van Eva kunnen 
genieten van al de verhalen de afgelopen 5 
jaren!!  En nu nog 1 daarbij! Geniet ze! 
Toedels ;) 
Gerry en Ilse-Marieke 
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Ik zit in het ijvo tv. Het is heel luek van isa 
♥♥♥ 
 
Yes ijvo Je hebt veel dingen doen en je 
lekker hutten bouwen groetjes Joey 
 
Hoi Lynn je bent een lekkerding  
 
Fien het is superleuk en het is pas de 1e dag 
groetjes fien 
 
Lieve mensen van de ijvo. Wat een 
geweldige week staat ons weer te wacht  
van de master trainer van eevee en al haar 
evolutions are nine mew & mewtwo :-P 
 
Hallo ik ben Félin en hier is het leuk yay  
gummy mumy gr… ♥ 
 
Het is hier super leuk met Felicia, Jolein, 
Daphne, Celeste, Evi, Evy en Skye Sophie 
van den Broek 
 
Hey Noa, Genji, Vlinder, Floor, Isa, Lianne 
en Jana! Ik vind het superleuk en gezellig 
dat we voor de laatste keer samen in de hut 
zitten! Ik hoop ook dat we elkaar daarna nog 
vaak gaan zien!! Xxx Milou (Biggo) 
 
Ik vindt het niet leuk om nat te worden 
 
De laatste ijvo samen in de hut met: Noa, 
Milou, Lianne, Vlinder, Floor, Jana en Isa. 
Meiden jullie zijn echt de beste hut maatjes. 
Ik hou van jullie xxx Genji (Pingu) 
 
Hoi Ruben, ik maak je kpt nat de volgende 
waterspel –Rishmie_  
 
Hey de ijfo is gweldig. Ik zit in de 
egyptologen en ik wens de egyptologen veel 
suc6 en plezier groetjes Evy van de tandem 
 

 

Yes de ijvo is er weer. Lekker hutten 
bouwen, tosti’s eten en in het spookhuis. Je 
verveelt je nooit. Van Fedde  de tandem 
 
Hoi pap en mam het is hier geweldig en ik zit 
in de hut met Pascale anna en Félinen 
 
Hoi Féline weer R.I.P wifi. Ben flauwgevallen 
van de hitte was nie leuk Dag! ♥ 
 
Anook is nat 
 
Suus de ijvo is superleuk. Der is van alles te 
doen. Groetjes Suus 
Hoi fammie van batenburg, het is hier leuk, 
maar er zijn wel wat dingen gebeurt. ♥ Onze 
hut word al best leuk. De rest horen jullie 
thuis! ♥ xxx Jill 
 
Hoi Rishmie xxx Lynn 
 
We smelten de paashaas 

 
Anouk en Ruben in de hut 
 
Hoi 
 
De ijvo was heel leuk groetjes Suze 
 
De schaarobeieen zijn te gek 
 
De leukste tijd beleef je bij de ijvo ♥ het is 
mijn laatste jaar. Veel plezier Jindo 
 
Beste lezers, dit is ons laatste jaar en we 
gaan het echt missen. Liefs Demi, Lieke en 
Elaine 
 
Ale mulelend mumies die zijn gek 
 
De ijvo was leuk vandaag, heel leuk van 
Elianthe 
 
De ijvo is luek!! 
 
Hoii vandaag 1e dag ijvo, hartstikke leuk. 
Veel plezier allemaal. Liefs Dewi nederlof! – 
Huis van Sobeke 

 
 
Wij zijn Maartje en Lize, we hebben het heel 
gezellig en leuk. Samen met de meiden 
liggen we vaak in een deuk. Wij bouwen 
onze hut steeds een stukje vedder, zo gaat 
het elke dag beter en sneller. ♥ 
 
Hoi dit was een superdag ik heb 
watergevecht gedaan en sluspupy gehaalt. 
Groetjes Evy 
 
Aan de oude groep 8a, veel plezier op jullie 
laatste ijvo en veel plezier en succes op de 
middelbare school. Groetjes je weet wel wie 
 
Wij zijn naar de ijvo geweest. Supper leuk 
ijvo groetjes finn 
 
#kippensoep 
 
De stormbaan was super leuk ook voor de 
leiding, de ijvo is top. Groetjes Jenna Sofie 
Licienne Meike 
Ik heb veel mensen gezien bij de ehbo en 
het was te gek de ijvo 
 
Fortnite is leuk 
 
Hallo allemaal het is geweldig op de ijvo 
groetjes kay 
 
Hoi pap en mam! Hebben jullie het leuk 
zonder ons? Veel plezier en doe wat je niet 
laten kan! Groetjes Nynke en Joris 
 
Groep 5a van de ark heeft de beste hut en 
de leukste 
 
Ik moest 5 keer verplatsen met hut en al! 
Luana 
 
Mama gefeliciteerd alvast I love you ♥ dikke 
kus Lize ♥♥♥♥ 
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Hoi Jens, Dylan en alle kinderen van groep 
5 van de Agnesschool heel veel plezier op 
de IJVO deze week!  
Oma T. 
 
Lieve Senna, 
Onwijs veel plezier deze week weer op de 
IJvo! Lekker genieten samen met al je 
vriendinnen van jullie prachtige hut en alle 
leuke dingen die jullie doen en beleven! 
Girls.. just wanne have fun!  
Dikke kus, papa en mama 
 
Lieve Kyan, 
Voor jouw de allereerste keer naar de IJvo! 
En wat kwam je na je eerste dag al 
enthousiast terug!! Super leuk! 
Heel veel plezier deze week samen met al je 
vrienden! Geniet lekker van jullie prachtige 
hut en alle leuke dingen die jullie samen 
gaan doen en beleven! 
Dikke kus, Jurgen en Priscilla 
 
Lieve Kiara, 
Heel veel plezier in jullie mooie meidenhut 
met je vriendinnen. Girl's only! Liefs, papa, 
mama en Isis 
 
Lieve Tirza, je laatste IJVO, snik, wat was 
het ieder jaar geweldig. Geniet er deze keer 
maar dubbel van met al je klasgenoten. Heel 
veel plezier!!! 
Papa, mama en Tjeerd. 
 
Lieve Yarah en Floor, 
Wat hebben jullie een mooie hut gebouwd 
samen met jullie klasgenootjes. Nog heel 
veel plezier de rest van de week op de IJVO 
met z’n allen.  
Dikke knuffel, Houssam, Esther en Faiz 
 

 
 

 
Tim en Liam, Maak er een hele toffe laatste 
IJVO van met jullie gr 8 Nicolaas! Liefs, 
Sander, Indy, Jinte, Bianca 
 
Lieve Hanna, Eline en Mart. Veel plezier 
deze week. Genieten! Liefs papa en mama 
PS vrijwilligers; jullie zijn geweldig! 
 
Lieve, Papa en mama zijn trots op jou! Je 
bent een kanjer. Papa, mama, Sepp en 
Puck 
 
Hoi Merlijn, Genieten van je laatste IJVO 
samen met je vrienden! Liefs papa, mama 
en je broer 
 
Lieve Nick, Je hebt de mooiste hut ter 
wereld. XXX Liz 
 
Lieve Suus, Je stond er mooi op in het 
journaal. Geniet van je week! Xxx 
 
Lieve Elynn, Heel veel plezier in jullie 
prachtige hut! We ♥ you. Kus papa en 
mama 
 
Lieve Tycho en William, Veel plezier 
vandaag! X Dummie de Mummie (aka 
Louisa) 
 
Lot van der Zouw, Veel plezier net als vorig 
jaar. Je kan alles! Wij houden van jou. XXX 
Papa en Mama 
 
Alle kinderen van de Opstap 7B heel veel 
plezier op de IJVO! Groetjes van de mama 
en tante van Alex 
 
Hulde aan alle vrijwilligers!! 
 
Lieve Quinten en Lizz, Heel veel plezier 
deze week. We love you! Heel veel kusjes! 
De mama’s  
 
Lieve Danique, Mooie hut hebben jullie 
gemaakt en fijn om te zien hoeveel plezier je 
hier hebt met je vriendinnen. Ook alle 
medewerkers bedankt voor het mogelijk 
maken van dit alles. Groetjes, Linsey, mama 
en papa 
 
Hoi Faylin en Yonoah, veel plezier op de 
IJVO vandaag. Liefs broertje Skyler 
 
Lieve Lieke, Heeel veel plezier bij je 1e IJVO. 
Liefs, papa, mama, Kim en oma Rieke 

 
Jelle Kant, Fantastische neef, woensdag 
kom ik naar je hut kijken. Ik mocht er niet in 
vandaag! Kus van je tante 
 

 
 
Lieve Roos♥ en Mees♥, Dag 2…. Feest! 
Wat zijn wij trots op jullie. X Papa en mama 
 
Hallo Natalie, Hartelijk gefeliciteerd met je 
10e verjaardag. Nu ben je dus echt een 
tiener. En ga je als tiener verder met de 
IJVO. Veel plezier. Groetjes en dikke kus en 
knuffel van opa Jan en Oma Ank 
 
Lieve Marc en Niels, Heel heel heel veel 
plezier! Lekker genieten mannen. Jullie 
hutten zijn geweldig. Dikke knuffel Papa en 
Mama 
 
Lieve Jasmijn, Super leuk je vandaag te zien 
en je kasteel te mogen bewonderen. Knuffel! 
Marjolein 
 
Lieve Djaron en klasgenoten, Maak er een 
kleurrijke dag van! Veel plezier mama en 
Gillian 
 
Esmee, Heel veel plezier weer vandaag. 
Jullie hebben een mooie hut met elkaar. 
Dikke kus, papa, mama, Femke en Jesse 
 
Lieve Tim & Liam, heel veel plezier op de 
IJVO het laatste jaar. X Eline 
 
Lieve Amy  en Dylan, Heel veel plezier nog 
de komende week! Maak er wat gezelligs 
van met jullie andere Kamelendrijvers en 
Stoere Sfinxen. Knuffel, Mama en papa 
 
Lieve Muriël, Heel veel plezier geniet van 
deze week. Liefs papa en mama 
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Onze jonge vrijwilliger… 
…Finette Broere is dit jaar voor het eerst als vrijwilliger op de IJVO. Ze zit bij de krant. Vorig jaar was haar 
laatste jaar bij de IJVO in de oudste wijken, waar het haar soms aan uitdaging ontbrak en soms dacht… wat 
doe ik hier? Je wordt dan wel wat meer losgelaten. “Dat is dan wel leuk”, maar toch was het soms saai, vertelt 
ze. Sport en Spel was dan wel weer leuk. En natuurlijk ook met haar vrienden en vriendinnen, waarvan er drie 
dit jaar ook vrijwilliger zijn. Iza, Lotte en Tim. Zij zitten in de snoeptent. Als ik daar had gestaan was ik helemaal 
gek geworden. Daarom is de krant voor mij wel ok. Iets rustiger, mijn eigen dingetje doen in mijn eigen tempo. 
Bij de krant zorg ik dat de stukjes van de kinderen in de krant komen wat heel leuk is om te doen. Ik heb in de 
vakantie snel mijn typecursus gevolgd om voor de IJVO krant wat te betekenen. En ik heb nu meer 
verantwoordelijkheid gekregen wat ik ook leuk vind. EN ik vind het gezellig bij de krant en ik werk stukjes van 
Dick ook uit, wat soms wel lastig is. Hahahaha. En wat ook leuk is dat de IJVO-week meegeteld wordt voor mijn maatschappelijke stage. Heb ik 
dat ook gedaan en doe ik iets wat ik leuk vind. Volgend jaar ben ik er zeker weer bij. Ik ga van de week ook nog kinderen interviewen voor de 
krant. Ik heb het nog nooit gedaan maar denk dat ik dat wel kan. 

Kindercafé 
We komen het kindercafé binnenlopen en we zien 
gelijk dat het eigenlijk heel druk is. Jammer 
genoeg is er geen tijd is om Lotte, Iza en Tim te 
interviewen. Ik zag eigenlijk gelijk dat Tim bij de 
pannenkoeken en tosti’s stond en hij het 
ongelofelijk druk was. Daarbij waren Lotte en Iza 
(die bij de snoep stonden) het ook hartstikke druk 
hadden. Wat ik zelf gelijk constateerde was dat ze 
eigenlijk geen moment rust hadden. 1. Om met 
mij te praten 2. Om zelf ff rust te nemen. De 
volgende ochtend voordat de IJVO begon hadden 
we wel de tijd om met ze te praten. We komen dus 
in de snoeptent om met ze te praten en zijn ze 
eigenlijk nog steeds druk. Door alle drukte heen 
hebben we toch nog wat vragen kunnen stellen. 
Ook al zeiden ze dat ze best veel stress hadden. 
Lotte vindt het in de snoeptent leuk, omdat je 
kinderen eten geeft. Iza, vindt het in de snoeptent 
leuk, omdat ze ook met kinderen in contact 
komen.Tim wordt er enthousiast van als hij de 
kinderen blij kan maken met wat hij doet en de 
kinderen blij kan zien. Maar hij vindt het wel een 
uitdaging. We komen ook Myrthe en Matthyn 
tegen. Voor Myrthe is dat haar 3e jaar. Ze wil 
volgend jaar de wijk in, want dan is ze 16 jaar. 
Voor Matthyn is dit zijn 1e jaar. Hij vindt het leuk 
om met zijn zus in het kindercafé te helpen. Het is 
er vooral warm, zeker bij de pannenkoeken 
bakker. 

 
Lotte, Finette, Tom en Iza 

 
Myrthe en Matthyn 

 
Huis van Bastet bij de Nijlvaarders in het 

bootje 

 
Met gevaar voor eigen leven betrekken 

wij elk jaar weer het IJVO terrein 

De 5 vragen aan……Noor: 
1. Wat ben je allemaal nog van plan deze week? 
    Ik wil nog wel gaan verven 
2. Hoe ga je om met de hitte? 
    Veel in de schaduw zitten en meer water dan normaal drinken. 
3. Wat vind je het leukst om te doen? 
    Hutten bouwen, dan lekker met zijn allen bezig zijn. 
4. Wat heb je al gemaakt in de Creatent? 
    Een fluffie bal. 
5. Wat vond je van het toneelstuk? 
    Heel leuk! Ik vond heel veel stukjes grappig! 

 
Noor 
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Meiden van groep 8a de ark, ik hoop op en 
leuke IJVO ik ga jullie missen. 
 
Hoi Juliette,  
Ik wil ff zeggen dat ik super trots op je ben. 
XXX je grote zus 
 
Het is super leuk op de IJVO groetjes Zoë 
 
Vergeet niet je zonnebrand ik moest het de 
pijnlijke weg kiezen 
Van Eliël 
 
Lol mijn vader bepaalt of dit in de krant komt 
haha. 
 
Gefeliciteerd Venya met je 16e verjaardag 
 
DOEI DRUIF! 
 
Goed drinke hé met dit weer 
Chméne 
 
De IJVO is super! 
Esmee 
 
Kris & Luuk 
Veel plezier vandaag uhm… 
Vaak onder de SPROEIER!!!!! 

 
Hallo ik ben hier met laganie op de ijvo en 
het is super heet  
 
Elwin en jelief super leuk 
 
Ijvo is heel erg leuk!! Nu al!!  
Fay van zon 
 
Het is hier super leuk op de ijvo mama en 
papa groetjes Yentl en Chloe 
 
De yvo is zo leuk. De Beste yvo ter wereld ! 
Groedjes van Alyssa de groot 
 
De schitterende sacrabeen zijn te gek. En 
de beste de yvo is heeeel leuk!  
Van puk van schalkwijk! Xxx 

 
De eerste dag van de IJVO is supper 
gezellig maar het is wel heel warm  
groetjes Leah Heijn 
 
De ijvo is het leukste van de zommer 
vakantie! Groetjes van benthe jansen 
 
Ik vind de ijvo LEUK juliet 
 
Het is super leuk op de ijvo. De hut is mooi 
geworden bedankt voor alle hulp groetjes 
Dieke van Eijk 
 
Schitterende scarabeeen het is hil luek 

groetjus van lieve  
 
Lieve mika 7 yente zonder jullie was de ijvo 
niks geweest jullie zijn de beste xxx sanne 
 
Schitterende scrabeeen heben un gehijm 

 isa de hoop 
 
wij verbranden hier levend en we drogen 
ook uit! Maar het is wel leuk!  
Movg Mila & Lisanne 
 
Knutseltent: Wat worden we blij van alle 
kinderen die zo enthousiast hun creativiteit 
laten zien. Geconcentreerd en gezellig 
samen met vrienden en vriendinnen. We 
helpen met de finishing touch: even een 
touwtje knopen of een draad. Op zoek naar 
het juiste stickertje of helpen met knippen. 
En leuke gesprekjes niet te vergeten. 
Groeten van ons !! 
 
Meisje radijsje we love uuuu xxx C+T+Y+BJ 
 
Lieve N. Ik houd heel veel van jou! X F 
Mama ik hou van jou LOVE  
 
Lieve mama. Bedankt voor je brievje love 
you het is super leuk liefs Alessia xxx 
 
Lieve Nada. Je bent me beste vriendin ik 
hoop dat je het leuk heb hier kussjes fe 
xxxlove 
 
Hey de ijfo is super leuk jullie moeten er 
allemaal op xxxNoor 
 
Lieve julie & Esme. Ik hoop dat jullie het leuk 
hebben Liefs Yazzmin xoxo 
 
Ik heb het heel leuk gehad en ik hoop jullie 

ook groetjes aan olivia verschoor jazzmin 

 

Lieve  mama papa opa & oma  ik heb 
het hartstike naar mijn zin en we gaan 

vandaag verven. Liefs Roos  
 
Volg Kapiteineend op instagram 
 
Het is hier super leuk pap en mam ik heb al 
heel veel geknutseld groetjes Lotte 
 
Lieve papa en mama het is hier zo leuk het 
is hier fantastisch xxx isa 
 
Lieve papa en mama en mees, de IJVO is 

super vandaag geverft. Hou van jullie  
Xxx Roos piramidebouwers 
 
Het is hier super leuk groetjes Ziva 
 

Lieve papa mama opa & oma  genieten 
hierzo! Dag 2, we gaan vandaag lekker een 

slush puppi halen! Liefs Noor 
 
Veel plezier iedereen in de outse wijk 
groetjes manties 
 
Hoi, ik ben sterre Groeneweg. Vandaag heb 
ik geverft. Natuurlijk zat ik weer helemaal 
onder. Lieve papa en mama ik heb het super 
naar me zin xxx Sterre 
 
Hoi papa en mama. Het is hier geweldig 
maar wel heet groetjes Roan 
 
Ik had vandaag zoon gave dag dankjewel 
papa en mama groeten lou 
 
Hoi mama alles goed met mij 
 
Dit is het beste ijvo jaar Sophie van den 
broek 
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Lieve kinderen van groep 5a, super veel 
plezier op de ijvo en jullie hebben de 
mooiste en coolste hut! Geniet er nog even 
van want school begint ook weer bijna. 
Groetjes Jordan 
 
Lieve jongens en meisjes van groep 8 van 
de agnesschool. Maak er een gezellige ijvo 
van. Liefs Lydwicke 
 
Lieve Niklas, heel veel plezier op jouw 1e 
ijvo! Kus, mama 
 
Lieve Lara, heel veel plezier op de ijvo! In 
het huisvan Toth! Veel liefs papa, mama, 
Sophie en Esther 
 
Patrick/Jopie & Paulus veel plezier. Groetjes 
Mimi 
 
Lieve Rob en Carice, veel plezier deze week 
op de ijvo. Liefs, Ellen 
 
Lieve Karlijn en Niels, maak er weer een 
vette ijvo van! Papa en mama 
 
Lieve Isis, Hoera! Vandaag ben jij jarig!! 
Gefeliciteerd! Jullie hut is supermooi 
versierd. Iedereen kan zien dat jij nu 9 jaar 
bent. Hele fijne dag vandaag! Van Camiel, 
Danielle, Lynn en Sem 
 
Kamelendrijvers, wat een gave plek! Goed 
dippen vandaag en have fun in the sun. 
Liefs Mark, Annemieke en Roef 
 
Hallo Timo & Nathan en alle kinderen bij 
jullie in de hut. Eet veel bananen, bananen 
zijn gezond! Liefs, papa & mama 
 
Lieve Sophie & Celeste, heel veel plezier op 
de ijvo! Liefs, papa & mama 
 
Lieve Layla, veel plezier op de ijvo dit jaar 
en van harte met de geboorte van je zusje 
Kyara –xxx- pap en mam 
 
Jongens van Fatima groep 5a, wat een 
geweldige hut! Heel veel dippen en niet vies 
worden ;-) liefs Mark, Annemieke en Roef 
 

 
 

Lieve Liva, de hut is al geweldig! Veel 
plezier met je vriendinnen Anna, Pascal en 
Feline. Liefs papa en mama 
 
Lieve Fenna, #teamfenna Goed nieuws 
verdient aandacht!! Zo ben je er ook een 
beetje bij! Veel liefs Lotte, Saar Casper 
Liana Joyce Marit 
 
Lieve Hugo en Loïse Ik ben nu gezellig 
alleen bij mama en papa. Jullie veel plezier, 
je zusje Juliëtte 

 
 

Lieve Skip, gisteren ging je uit je dak omdat 
de ijvo begon. ’s Middags ging je door het 
dak! Au… vandaag voorzichter? Evengoed 
veel plezier weer! Mama 
 
Lieve Boaz & friends heel veel plezier op 
jullie eerste ijvo. Geniet ervan samen met je 
vrienden!! Liefs, papa, mama & Vigo 
 
Sanne-Joy veel plezier vandaag. We 
houden van je. Je mama’s 
 
Lieve Constanze, heel veel plezier op jouw 
laatste ijvo! Kus, mama 
 
Thijmen stoere jongen, we zijn trots op je. Je 
mama’s 
 
Lieve Isa en Mick, heel veel plezier op deze 
ijvo-week. Maak veel lol met jullie 
klasgenootjes. Dikke kus papa en mama 
 
Dean, Evi, Esther, Victor en Ronald! Heel 
veel plezier bij de ijvo! High five Joyce en 
Fay 
 
Hoi lieve Julia wat hebben jullie een mooie 
hut gebouwd. Je hebt goed je best gedaan. 
Nog heel veel plezier met je vriendinnen. 
Dikke kus papa mama & Monties 
 

Lieve Dustin en Tobias, heel veel plezier bij 
de ijvo. Maak er een feestje van. Veel liefs 
papa en mama 
Hi Dasja en Lyon, maak er een mooie week 
van! Liefs mama x 
 
Lieve Suze heel veel verf plezier vandaag 
met je vriendinnen. Kusjes mama en Tygo 
 
Lieve Lily & Jesper, geniet van het verfen 
vandaag! Kus mama 
 
Lieve Isa, heel veel plezier vandaag op de 
ijvo. Dikke kus opa en oma 
 
Hey Robin & Viggo, heel veel plezier weer 
deze week! Voor jou de laatste keer, Robin! 
Maak er toffe dagen van! Kus, papa & mama 
 
Luuk D. heel veel plezier en maak er een 
feestje van. Mama & papa & Gijs 
 
Lieve Esmée, veel succes in de snoeptent! 
Liefs papa, mama en Noa 
 
Lieve Isis, allerliefste dochter van ons. Heel 
veel plezier op de ijvo. Wat kan jij genieten 
van alles op de ijvo. Liefs papa Bart en 
mama Karin xxx ♥ 
 

 
 
Tess en Wessel wat hebben jullie weer een 
mooie hut. Heel veel plezier de rest van de 
week op de ijvo. Liefs Mike & Lisette 
 
Stan, Gijs, Mick, Simon, Julian en Salomon 
weer onwijs veel plezier op de ijvo! Liefs 
Mike & Lisette 
 
Lieve Elin & Jena veel plezier in deze 
warmte ;-) xxx mama/Chantal 
 
Lieve Bibi, heel veel plezier vandaag! We 
houden van je. Liefs, Jad, papa en mama 
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Lieve Myrthe, Matthyn en Dennie, veel 
plezier als vrijwilliger in de snoepjestent!  
Xxx Mama/Mijke 
 
Lieve Daan (rkbs de Opstap, 8a) 
Van harte gefeliciteerd met je 11e 
verjaardag! Veel plezier met je klas op de 
ijvo! Groetjes, papa, mama en Sem de Vries 
 
Lieve Isis, gefeliciteerd met je 9e verjaardag! 
Veel plezier op de ijvo. Xxx papa en mama 

 
Lieve Isis, van harte gefeliciteerd! Jaap + 
Cindy 
 
Lieve Anouk & Koen geniet lekker deze 
week op de ijvo!!! Kus papa & mama 
 
Lieve Fleur, heel veel plezier de laatste keer 
op de ijvo. Dikke kus, mama (schitterende 
scarabeeën) 
 
Sverre, laat je niet aan je hut spijkeren 
vandaag. Kus mama 
 
Lieve Lucas, wat heb je een mooie hut 
samen met je klasgenoten. Trots op jou. 
Dikke x Tamás en Thessa 
 
Hoi ijvo club Lars, Dean, Geline, Meltem en 
Dave Veel plezier in jullie mooie hut. Xxx 
Evelien en Rody 
 
Veel plezier Floortje met verfen. Liefs je zus 
Nienke ♥ 
 
Hiep hiep hoera! Lieve Morris van ♥te 
gefeliciteerd. Maak er een leuke dag van op 
de ijvo! Kus van papa en mama 
 
Faas, gefeliciteerd met je verjaardag! 
Groetjes, al je vrienden van de hut 
 
Lieve Thijmen Fijne dag vandaag ☼ Dikke 
kus papa Ronald 
 

Joehoe verven maar! Veel plezier vandaag 
Mira en Sofie! Papa en mama x 
 
Lieve Timo en Thijs, wij zijn trots op jullie. 
Veel plezier nog deze week toppers. Xxx 
papa mama 
 
Oh hallo….. lieve Tygo, de laatste keer ijvo. 
Heel veel plezier! Papa, mama en Quinty 
oke doei 
 
Lieve Cristal wat zijn papa en mama 
ontzettend trots op jou! Heel veel plezier op 
je 2e ijvo dag. Dikke kus en knuffel papa, 
mama en Senna 
 
Lieve Sandhya geniet van je 2e dag op je 1e 
ijvo. Lekker verven, kliederen en spelen. –x- 
papa en mama 
 
Lieve Lindsay, heel veel plezier op de ijvo ☼ 
Dikke kus mama Tamara 
 
Lieve Levi heel veel plezier op de ijvo. Liefs 
papa en mama en je zusje Jill 
 
Tijmen & Edin geniet samen van jullie 1ste 
ijvo! Dennis 
 
Hoi Finn, van ♥e gefeliciteerd met je 
verjaardag! Maak er nog een leuke dag van. 
Gr. Amy 
 
Lieve Collin have fun op de ijvo. Dikke kus 
☼ mama Tamara 
 
Hoi Darren veel plezier op de ijvo xxxjes 
oma 
 
Gefeliciteerd Finn!!!! Groetjes Ryan 
 
Heel veel plezier op je tweede dag. Lekker 
vier worden vandaag  groetjes papa 
mama Liam en Bailey 
 
Lieve Nick Wat hebben jullie een mooie hut! 
Heel veel plezier! Liefs mama en Liz 
 

 

 
 

Hi groep 7 van de Nicolaas! Wat een coole 
hut hebben jullie weer gebouwd. Veel ijvo  
plezier! 
 
Hey Kopen en alle Tandemklussers, heel 
veel plezier deze week met timmeren, 
verven, snoepen, spelen… liefs, papa, 
mama & Eline 
 
Lieve Feline, veel plezier vandaag met het 
verfen van jullie meidenhuis. Dikke knuffel 
mama, papa en Aelynn 
 
Lieve Lize en Max, heel veel plezier op dit 
leuke feest in jullie prachtige hutten met alle 
vriendjes en vriendinnetjes. Dikke kus papa 
en mama 
 
Lieve Milou en vriendjes/vriendinnetjes van 
6a (de Ark) Heel veel plezier en maak er met 
z’n alle een leuke week van. Groetjes, 
Michell 
 
Lieve Sphinx Peter/Erik, veel plezier op de 
ijvo! Kus van de dochter van de groenteboer 
 
Lieve Jena en Elin, veel plezier op de ijvo en 
wat is jullie hut mooi. Niet te geloven. Liefs 
Bente en Aerin 
 
Rebecca ik hou van jou xxx Matthijs 
 
Lieve Daphne mocht ik toch al de hut zien 
vanochtend! Wat een mazzel. Ik zal niks 
tegen mama vertellen ;-) liefs en een fijne 
dag, papa 
 
Lieve Eri, wat leuk om jou en al je 
vriendinnen zo trots te zien op jullie hut. We 
zijn benieuwd hoe deze eruit ziet na het 
verven. Groetjes van mama, papa & Nina 
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Quiz midden wijk. 
Elk jaar wordt er een quiz gehouden op de IJVO. Er komen 2 wijken bij elkaar en die 
gaan tegen elkaar strijden wie het slimste en het snelste is. Vandaag was er een quiz-
strijd tussen de Pyramide bouwers en de Tapijt wevers. Dit zijn de midden wijken. Er 
wordt eerst uitgelegd wat de spelregels zijn. Je moet met 4 kinderen tegelijk in een lint, 
dus hand in hand, naar een bordje lopen waar dan de vragen op staan. Er zijn 31 vragen 
bedacht. Bij elke vraag staan een paar antwoorden en bij de antwoorden staan letters. 
Je moet het juiste antwoord vinden op de vraag en de letter die daar bij hoort onthouden 
en op schrijven op een bord waar dan uiteindelijk een zin van 31 letters ontstaat. Degene 
die het snelst het juiste antwoord heeft gevonden heeft gewonnen. Als je de zin weet 
maar je hebt een paar antwoorden fout krijg je 5 straf seconden per fout antwoord. Voor 
dat de quiz begint zijn de wijkleiding al erg fanatiek. De Pyramide bouwers wisten van te 
voren al te vertellen dat ze gingen winnen want hun kinderen  waren slimmer dan de tegenstander. Bij navraag bij de Tapijt wevers waren hun 
kinderen niet alleen slimmer maar ook sneller dan de Pyramidebouwers. Tijdens de quiz waren de kinderen uit bij de wijken erg fanatiek en aan 
de gezichten te zien vonden ze het erg leuk. De wijkleiding van de Pyramide bouwers probeerden de kinderen van de tapijt wevers op verkeerde 
been te zetten door verkeerde antwoorden te geven. Gelukkig trapten de kinderen hier niet in. De eind uitslag was dat de Tapijt wevers er 10:36 
er overdeden maar ze kregen 35 seconden straftijd. Dus 11:11. En de Pyramide wevers hadden gewonnen met een eindtijd van 10:56. 

♫♪♫ DIP lied ♫♪♫ 
Op melodie YMCA - the village people 
 
Drinken anders heb ik zo'n dorst 
En ook smeren anders word ik straks 
rood 
En een pet op dat is goed voor mijn hoofd  
En eet ook genoeg en lekkers. 
 
Drinken anders val ik zo om  
En ook smeren dat is tegen de zon  
En een pet op dat is goed voor mijn hoofd  
En eet ook genoeg en lekkers. 
 
Doe gewoon mee met d i p e, 
ja dan doe je de d i p e 
Drink voldoende hier, smeer voldoende 
daar en dan ben je al bijna klaar 
 
Doe gewoon mee net d i p e 
Ja dan doe je d i p e 
Doe je pet vast op en eet voldoende hoor 

Zo kom jij echt die week wel door 

Hallo schitterende Scarabeeën! 
 
Hier een bericht van jullie wijkleiding want wat hebben 
wij een plezier met jullie! Niet alleen zijn de hutten 
prachtig gebouwd. Nu ze geschilderd zijn is het 
helemaal schitterend! Heel de IJVO geniet er van mee. 
En dan alle leuke avonturen die we al hebben 
meegemaakt deze eerste 2 dagen. Gewonnen met de 
quiz, in het griezelige theater geweest en natuurlijk 
vandaag door de waterbak. Het is wel duidelijk waar de 
stoerste kinderen (en leiding) zitten! En tjonge wat een 
spannend toneel was dat toch vanmorgen..  hopelijk 
komt alles goed! 
Lieve scarabeeën jullie zijn TOP! Gelukkig morgen 
weer een nieuwe IJVO dag! 
 
Schrijven jullie ons ook terug? 

Groetjes van de wijkleiding 

 

 

Verftijd bij de Nijlvaarders 
 
JOB heeft vandaag geverfd. Hij is voor het eerst bij ons in de Middenwijk. Vooral blauw vindt hij 
de mooiste kleur en daar kleurt hij de hut mee. Zelfs zijn benen zijn blauw. Hij gaat ze nu schoon 
maken. 
VALENTIJN is voor z’n 3e jaar op de YVO. Hij is een vriend van Job. Timmeren en verven vindt 
hij het leukste op de YVO. Hij vindt de wijkleiding van de Nijlvaarders erg vriendelijk. De leukste 
wijkleiding vindt hij Jaap-Jan, maar hij weet niet waarom.  
FEMKE is een van de wijkleiding die de verf uitdeelt. Er is een code woord voor de kinderen 
gemaakt om verf te halen. Dat woord gaan we hier niet verklappen natuurlijk. Dit woord is alleen 
bekend voor onze wijk. 
De boot bij de ingang van de wijk krijgt nu ook een mooi kleurtje. Als je thuis een mooi 
Egyptische tekening maakt, kunnen we de boot daar verder mee versieren! 
 
Tot morgen allemaal!  
Wijkleiding van de Nijlvaarders  
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Wist je dat… 
 

 We blij zijn met de extra 
watertappunten, lekker hoor. 

 Als de “IJVO” koorts is toegeslagen 
het meestal jaaaaaaren duurt. 

 Deze stoere sfinx blij is om dit jaar 
weer op de IJVO te zijn, helemaal 
HAPPY ♥  

 Dick van de krant de tuin van ons heel 
mooi heeft aangelegd 

 De stoere sfinxen gaan vandaag 
helemaal los; HET VERVEN 

 Pluim voor de toilet dames hoor. TOP! 
Afz: stoere sfinx 
 

Quotes: 
 Gehoord einde van de dag: Mama, ik 

heb zo hard gespeeld vandaag, mag ik 
straks even achter een scherm? 

 “Heb jij ook een slush puppy van 50 
cent? “ “Nee, ik heb er een van 2 euro, 
maar kreeg 1 euro 50 terug”. 

 Lichte paniek ‘eerste dag bij het einde: 
pfff papa wacht bij de “tweede” vlag bij 
de fietsenstalling. Maar ik weet niet 
meer bij welke tweede vlag. Gelukkig 
toch gevonden. 

 
 

 
                                                                                                                   

Wijklied Piramide-bouwers  
Tino Martin: Zij weet het 

 
Het is tijd om onze hut te gaan bouwen 
Dus gaan we weer met houtjes sjouwen, 
en dat voelt zo fijn! 
Het zweet druppelt van mijn huidje. 
Maar als Piramide bouwer hou ik het in dit 
weer wel uit. 
 

Hamer, kwastje, iets te weinig spijkers in 
m'n bakje. 
Maar dat maakt niet uit,  
dat maakt niet uit 
Knippen, plakken ,  
iets te weinig snoepjes in m’n zakje, 
Maar dat maakt niet uit, dat maakt vandaag 
niet uit. 
 
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 
 
Bekende voor de club staat te kijken 
Veel te lang geleden zeggen mensen  
En zij hebben gelijk 
Het hek gaat eventjes open 
Een kaartje hoef ik hier niet meer te kopen 
En ze hebben gelijk 
 
Pata, jakka iets te weinig money in m’n 
zakken 
Maar dat maakt niet uit 
Het maakt vandaag niet uit 
Outfit plaka, iets te weinig money in m’n 
zakken 
Maar dat maakt niet uit  
Nee, dat maakt vandaag niet uit 
 
Want na alles heb ik dit verdiend  
Zij weet het (zij weet het)  
Na alles heb ik dit verdiend (zij weet het)  
Zij weet het  
Want na alles heb ik dit verdiend  
Zij weet het (zij weet het)  
Na alles heb ik dit verdiend (zij weet het)  
Ze weet het  
 
Morgenochtend staat ze in de keuken 
Een ontbijtje voor ons beiden aan het 
maken 
En ze heeft gelijk  
We zitten samen aan de tafel te genieten 
En ze stelt niet te veel vragen over 
gisteren  
En ze heeft gelijk 
Ja ze heeft gelijk  
 
Na alles heb ik dit verdiend  
Zij weet het (zij weet het)  
Na alles heb ik dit verdiend (zij weet het)  
Zij weet het  

Want na alles heb ik dit verdiend  
Zij weet het (zij weet het)  
Na alles heb ik dit verdiend (zij weet het)  
Ja ze weet het  
 
Na alles heb ik dit verdiend 
Zij weet het. 
 

 
Wijklied Mummelende mummies 
 
Als mummies in onze hut, zijn wij geen 
gevaar. 
Maar wacht maar tot we op gaan staan, dan 
ben je de sigaar! 
Wij strijden hier met onze wijk, dus farao’s 
pas op. 
Ook scarabeeën gaan eraan, wij mummies 
die zijn top! 
 
Mummelen doen wij de hele dag. 
Ooh wat is mummie zijn, reuze fijn! 
Wij zijn de schoonste, 
Wij zijn de slimste, 
Wij winnen alles, 
Hier op de ijvooooo!  
 
IJvo dat is 1 groot feest 
Als mummies worden wij gevreesd. 
 
Geef de hut een kleurtje 
Even naar de snoeptent 
‘T is niet ingewikkeld 
Als je in je rol bent 
 
Mummelende mummies dat zijn wij 
And’re wijken zijn toch geen partij 
De ijvo maakt ons altijd superblij 
Ohh wat is mummie zijn, reuze fijn 
Ohh wat is mummie zijn, reuze fijn 
OOH WAT IS MUMMIE ZIJN, REUZE FIJN! 
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