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Hoi allemaal!  

Wat fijn dat jullie vanochtend toch gewoon naar het IJVO 
terrein zijn gekomen!  
Hilda de huisvrouw heeft de hulp ingeroepen van Gerrie 
de Geest. En Gerrie is zo lief geweest om de derde wens 
te gebruiken om de poort open te krijgen. 
Wat ongelofelijk fijn dat hij dit wilde doen!!!  
 
Toch bleven de Pyramidosjes de hele dag maar zoeken 
op het terrein naar een goede plek om te gaan graven. Ze 
zijn begonnen bij het buitentoneel.  
We hebben allemaal kunnen zien dat zij het podium met 
hekken hebben afgezet en al flink bezig waren met het 
graven. Gelukkig waren de goeie-rikken er op tijd bij om 
hen te stoppen! Gerrie de Geest kwam op tijd weer terug 
uit de lamp en stelde hen voor de keuze: OF ze werden 
opgesloten in de lamp OF ze moeten als vrijwilliger gaan 
werken in het IJsselsteinse museum.  
 
De Pyramidosjes gaan nu werken in het IJsselsteinse 
museum en gelukkig is al het geld voor de feestdag van 
morgen ook weer terug. YAY!!! Whoopwhoop!!! 
Ik heb superrrrrr veel zin in het feestje dus tot morgen!!! 
Doen jullie allemaal mijn vlechtjes ook in?  
 
 

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

Donderdag 29 augustus 2019 Jaargang 53 

Vanavond om 18.00 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) of op mijn Youtube 

kanaal! 

Tot morgen 

Influenza 
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Morgen niet vergeten: 
 

 Vrijdag worden er frietjes uitgedeeld, 
neem dus iets minder te eten mee.  

 Denk je aan de DIP: Drinken, 
Insmeren, Petjes?. 

 De creatent vraagt of je niet vergeet 
om je kunstwerken op te komen 
halen? 

 Geef uw kind vrijdag voldoende extra 
kleding mee.  

 Denk ook aan laarzen, petjes, flesje 
water en zonnebrand!  

 Er is kans op regen, dus vergeet je 
regenjas niet. 

 Effen en geen donkere gekleurde T-shirts 
voor de zeefdruk meenemen. 

 De poppendokter komt morgen. Vergeet 
dan niet je pop mee te nemen. 

 Loten voor de tombola kunt u al voor € 1 
kopen. Trekking op 30 aug 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.  

 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 vrijdag kunnen zich 
aanmelden bij de infobalie. We zoeken 
hulp tussen 9.30 – 15.00 uur. 

 
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.) 
Weet jij wie de mummie is? Vul 

onderstaand in en gooi het uiterlijk 

vrijdagmorgen in de bus bij de krant. 

IJVO Journaal 
RAAD WIE DE MUMMIE IS 

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

 Wat wordt het weer? 

Weersvoorspelling vrijdag: 
Zonnig, 23 graden 
 

EHBO woensdag 

Splinter   31 

Pleisters   73 

Kneuzing/verstuiking 8 

Wespensteken  17 

Oververhit/ warmte  2 

Spijker in voet  2 

Hamer op lichaamsdeel 11 

Bloedneus  10 

Iets in oog  1 

Schaafwond  18 

Blaren   14 

Buikpijn   7 

Voorgelezen  1 

 

 

Wie komt ons help?? Donderdagavond 

starten we met de opbouw van de feestdag. 

We hebben hulpen nodig met het 

klaarzetten van de spelletjes en 

feestactiviteiten. De ouders/verzorgers die 

willen komen helpen kunnen zich 

donderdagavond om 19.00 uur melden in de 

Herberg op het IJVO-terrein.  

 

Programma vrijdagavond - Feestavond 

19.00 uur:  De ouderavond start. De hutjes 

kunnen vanaf dit moment tot ongeveer 

20.00 uur bezocht worden, hiervoor is geen 

toegangskaart nodig.  

19.00 uur tot 21.30 uur: Het feestterrein is 

toegankelijk. Dit is alleen met een geldig 

toegangsbewijs te betreden.  

23.00 uur. Het einde van de feestavond. 

 

Op het feestterrein kunnen de kinderen 

zich laten schminken of naar het 

luchtkussen. Op het buitenpodium zijn de 

volgende activiteiten: 

19.00 u – DJ Yaniek 

21.00 u – Tombola/loterij 

21.15 u – Mike Oskam 

22.00 – 22.45 u: DJ Yaniek 

 

Er staat een friettruck, suikerspin en 

popcorn kraam, en de slush puppie 

machine. Uiteraard is de bar geopend tot 

22.45 uur. 

De kinderen kunnen weer tussen 19.00 uur 

en 22.30 uur de bekertjes inleveren voor 

een kleine attentie.  

Dagwinnaars van woensdag 
 
Jongste Wijken  
                                                  IJVOloop S&S   W-lied 

Schitterende Scarabeeën  4 6 23 
Flitsende Farao’s 8 10 28 
Mummelende Mummies 10 8 29 
Stoere Sfinxen 6 6 24 
 

Midden wijken 
 Quiz     IJVO-loop 
Tapijtwevers 6  4 
Piramidebouwers 8  6 
Egyptologen 10  4 
Kamelendrijvers 4  10 
Nijlvaarders 4  8 
 
Quiz Oudste wijken 
Huis van Anubis 10 
Huis van Horus 8 
Huis van Toth 4 
Huis van Bastet 4  
Huis van Sobek 6 
 

Schoonste wijk woensdag 
Jongste: Stoere Sfinxen 
Midden: Egyptologen 
Oudste: Huis van Baset 

 
 

 

De jarigen van vandaag: 
Ayden Visscher, Piramidebouwer 

Jorre van Lelyveld, Tapijtwever 

Niels Ansen, Tapijtwever 

Kaithlyn van IJsselstein, Egyptoloog 

Matthijs Beekhuizen, Stoere Sfinx 

Mylene Beekhuizen, Stoere Sfinx 

Lotte Verbaten, Huis van Anubis 

 

Hartelijk gefeliciteerd allemaal!! 
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De ijvo is super leuk. En de pieramide 
bouwers zijn te gek! 
 
Lieve thijs HOI… X IJssel 
 
Hoi, dit bericht is voor soumaya x Fleur 
 

Lieve lars Iyou xxx Liv.. 
 
Ola Robine voor als je de krant leest. I love 

you xx Lies 
 

Lieve meiden van oud groep 8 van de 
nicolaas ik ga jullie missen!! Xxx Fenne 
 

IIJvo 
 
Lieve Elaine en Demi jullie zijn de beste. Xxx 
Lieke en Noa. P.S. Het is altijd gezellig. 
 
Floo je bent de beste! 
 
Zo leuk op de ijvo! Idil 
 
Het is hier geweldig. Jammer dat de dagen 
zo snel gaan Groeten Lou 
 
De ijvo is leuk, groetjes Nick 
 
Zeg op instagram: #IJVO 
 
Onze hut is eenenal steun pal van 
schroothoop drilpudding 
 
Gebruik code 11111 voor een gratis slush. 
P.s. het moet in de goede volgorde 
 
Volg fabian_van_veslen op instagram en 
sam.2019 en pieter bunnik 
 
Hoi Hank hier. Ik heb het heel erg naar mijn 
zin hier op de ijvo. 
 
Lekker hé, snoepjes! 
 
Kiki: Ik ben heel blij dat de ijvo er is en ik zit 
in de piramidebouwers. 
 

Lieve meiden van de wijk het huis van 
Sobek RKBS de Opstap 7a/8a veel plezier! 
Xxx Merel 
 
Hoi Milo vind je het leuk op de ijvo? Was het 
eng in het grilende teater? Kusjes Pixie 
 
Hoi lieve scarabeetjes, Jullie zijn een echte 
top wijk! Alle kinderen zijn super leuk en de 
wijkleiding is super! Groetjes (leiding) Lisa 
 

Lieve mama en papa Het is heel leuk bij 
de IJvo. Love you! Liefs Luuk 
 
Op zoek naar mij? Kijk in de modder. 
 
YO BRO 
 
Beste Arno de harentrekker. Wil je 
ophouden met aan mijn staart trekken. Evi 
 
Zo wat is het heet in Egypte. Het is hier ook 
super! 
 

 
Lieve Eva, heel veel sterkte schat! ik 

hou van jou kusjes: Diede 
 
Lieve Lisanne, we hopen dat je snel weer 
trug komt. Groetjes klas 5b van de ark van 
noach 
 
Lieve papa en mama ik ben net naar de 
snoepkraam geweest en het is hier 
fantasties. 
 
Lieve mama, Je bent de beste. Isabella 
Nesselaar 
 
HET IS HIER FANTASTIES! 
 
Hoi, Ik heb het heel erg naar m’n zin!!  
maar het is echt bloedheet! Ik hoop dat zo 
mag blijven. HET IS HIER TOF!!!! Liefs 

Leanne 

 
Ik ben ge stooken dor een wesp maar het is 
hier vantasties. Indra 
 
Hallo papa & mama & Lola-mae Het is hier 
echt super leuk! Ik heb al twee slush 
puppies op! Hahaha Kusjes Semmie Vennik 
 
Hallo papa mama en julliëtte het is hier 
super leuk. Ik heb al lekkeren dingen op. 
Juliëtte ik hoop dat jij het leuk tussen papa 
en mama ja/nee. Groetjes Loïse Peek 

IYou   
 
Lieve en beste piramides… oeps foutje! 
WEG MET PIRAMIDES 
 
Ik vind het hier super leuk, net zoals de 
andere jaren! Liefs Lot 
 
Hallo pap en mam. Het is hier super leuk. Ik 
heb al 2 slushpupie’s op maar het is wel 
heet. Groetjes Larissa Brouwer 
 
Ik ben Daan. HOI! 
 
Lieve Valerie, Ik wil zeggen dat ik je nooit 

meer kwijt wil 
 
Like influenca voor Enzo Knol. 1000k 
 
Hallo pap en mam. Ik heb het hier heel leuk. 
Hier heb je heel veel dingen. En de hutten 
zijn heel mooi geverft. Hebben jullie het thuis 
ook heel leuk. Zoë Vink 
 

Woensdag! 

I’m Watching you! 
 
Ik ben Valerie en ik hier fantastiehes. Love 
papa en mama 
 
Influensa wil je met me trouwen gr. Mink 
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Hallo allemaal schrijf een brief als je het leuk 
vind en of je het toneel leuk vond 
 
Bedankt voor de nieuwe kamer xx papa en 
mama groetjes Fenne 
 
Het is geweldig gr Pauley 
 
Hoi! Het is hier echt leuk! Groetjes: Luna 
 
Hoi met Isabel. Het is leuk met de 
meidenkang Dione Luna Isabel ♥ 
 
Meidengang!  Luna, Dione en Isabel 
 
Hoi ik ben Julia Kuiper en het is hier 
fantasties –xxx- 
 
Hoi! Het is heel leuk hier: respect voor de 
mensen bij de redactie! Xxx  
 
Wij zijn Evi, Celeste en Evy. Het is best heet 
maar wij vermaken ons best met water en 
sluchpupies!  
 
EHBO is geweldig. Ik was oververhit en ik 
werd goed geholpen  
 
Het is echt leuk. Ik wou dat je het ele jaar 
mag. Groet fenne aan mama tapijtwevers 
 
Hallo mama en papa het is heel leuk op de 
ijvo. Ik hoop julie ook groetjes van Loïs van 
der souw ♥♥ 
 
Hallo allemaal het is heel leuk op ijvo. Mijn 
moeder vind mijn hut leuk 
 
Ik ben henk en ik heb snoep gekocht. Ik heb 
een fanke snoep gekocht 
 
Hoi ik heb snoep gekocht en dat was lekker 
want ik hou heel veel van varkens en 
bananen, doei! 
 
Lieve mama en papa ik hep het leuk maes 
berklo 
 
Ben je nog niet op de ijvo geweest ga nar de 
ijvo 
 
We heben bes wel een hoog jij ver thijn 
biesheuvel 
 
Mijn buurman wilt ’t ijvo-lied horen alleen 
met de kinderen en geen gitaar (gitaar weg 
dus) Buurman goed luisteren, karsten 

Hoi 
 
Hoi ma hoe gaat het dummie de mummie 
aka Tycho  
 
Ik heb de beste vriendin  lou Heijling xxx 
sterre 
 
Ik ben door de hut gevallen gr Viktor 
 
EHBO- Nelly u de liefste van de hele wereld 
& omstreken. X Sjaantje 
 
Bedankt vrijwilligers van schroothoop  
drilpudding 
 
3 2 1 0 het is fantastisch  
 
Liefe Tijl ik hoop dat je het leuk vind op de 
ijvo en alle andere kinderen. Groetjes Puk 

 
Hii! Bo ♥ je bent mn bf forever. Ly! ♥ uit je 
hut je vreetzakkie 
 
Hoi Arno bedankt voor het later schrikken 
groetje Fleur 
 
Mag Tessel bij ons logeren? Kus nova 
 
De ijvo is heel leuk en we hebben een hut 
voor het eerst zelf gemaakt. Groetje 
anoniem 
 
Y kdd”s! wj zjn fm, hts nd p!! SKSKSK!! X 
a.u 
 
#warmekaas 
 
#qwertygang 
 
Hallo en doei 
 
#haaaaaaai! 
 

#depyranidos zijn raar 
 
Wist u dat…? Ik raar ben, Nila 
 
Ik vind het hier zo leuk dat ik het jammer 
vind dat volgend jaar mijn laatste keer is! 
Liefs – Meggy 
 
De ijvo is leuk. Je kan er snoep kopen en er 
is een sluspupi kraam Naomi 
 
De ijvo is superleuk alleen de piramidos 
moeten door de slechteriken weg worden 
gehaald. Ghelize mumellende mumies 
 
Hoi we hebben echt een hele leuke dag 
gehad en ik en nila hadden watergevecht op 
een balk. Was echt leuk xxx Noemi 
 
Hi we spraken net met de liefdesdokters en 
ze waren heel lief. We kregen een snoepje. 
Hij gaat binnenkort wat aan me vriendje 
geven. ♥ xxx Jayda 
 
Hoi Celeste, ik vond het heel leuk vandaag! 
Ik heb zin in morgen! 
 
Het is niet zo heet vandaag. Nou dat is voor 
het eerst. 
 
#gebakkenei 
 
#suussanne 
 
Hoi Lila, Je kent mijn kip TokTok.. TokTok is 
weg. Wens me sterkte… XA LILA 
 
Het is superrr gezellig! Xxx Evy 
 
I Love Myself 
 
Het is geweldig laatste jaar en super 
gezellig. Groet Noa (uno) 
 
Hoi mama het is heel leuk en ik heb ook 
broodjes gebaken. Groetje Juni 
 

IIJVO 
 
I love my shoes! 
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Spel pagina 
 

Wat leuke spelletjes om te doen! 
 
 

 
 
 

WOORDZOEKER       

HIEROGLIEFEN-REBUS 
 
Een rebus is een soort van woord-puzzel. 
 
Naast de figuren bestaat de rebus meestal 
uit letters die toegevoegd, verwijderd, of 
vervangen moeten worden door andere 
letters. 
 
Uitleg: 

 De woorden uit de REBUS bestaan uit 
vijf plaatjes 

 De vijf plaatjes staan elk voor een woord 
of deel van een woord.  

 Onder de plaatsjes staat de letter(s) in 
hieroglief aangegeven die vervangen 
moet(en) worden of komt te vervallen.  

 Als je alle plaatjes omgezet hebt in 
letters dan vormen de vijf plaatjes en zin 
van meerder woorden 

 

VEEL SUCCES! 

We hebben een winnaar!!!!! 
Sport en spel 2 
 
Piramidebouwes gaan er wederom met de 
winst vandoor tijdens het sponzen gooien! 

Jeah, toppers!!! 

De oudste wijken konden woensdag 
weer volop buikschuiven. Dit.werd 
dan ook weer druk bezocht. 
 

 

OP ZOEK NAAR DE LIEFDE 
 
De LoveDoctors zijn ook weer alive op de IJVO. Vooral bij de oudste wijken is er veel behoefte zegt Joop van de Love Doctors. Mocht je ons nodig 
hebben, zoek ons op. We zijn herkenbaar aan onze jassen. Groeten Embrecht en Joop van de LoveDoctors 
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Lieve en groep 4 van de Nicolaasschool. 
Wat is jullie hut prachtig geworden! Jullie zijn 
kanjers! Papa mama Sepp Puck 
 
Demi & Wessel, heel veel plezier nog op de 
ijvo! Groetjes papa & mama 
 
Lieve Fenne, heel veel plezier op je laatste 
ijvo met de meiden en jongens van oude 
groep 8 Nicolaasschool!! Xxx papa en mama 
 
Lieve Guusje, heel veel plezier op dag 3 van 
de ijvo! Groetjes Marjolein 
 
Lieve Tess! Heel veel plezier vandaag met 
je vriendinnen en vrienden. Kusjes papa 
mama en Damian ook natuurlijk 
 
Aimée, heel veel plezier in je hut vandaag! 
Groetjes papa, mama, mathis en Julie 
 
Heel veel plezier Ayan & Aylin papa en 
mama houden van jullie xxx 
 
Vrijwilligers, jullie zijn de besten!!! Martin 
 
Beste dames van de fatimaschool nieuwe 
groep 5 van meester Gerard, veel plezier 
vandaag. Een opa 
 
Stoere Robin, Noa, Olivia en Fiene, nog heel 
veel plezier deze week! Liefs de papa’s & 
mama”s 
 
Lieve Sam & Fien, veel plezier op de ijvo. 
Xxx papa & Noud 
 
Lieve Sophie Elise, heel veel plezier op de 
ijvo met je vriendinnetjes Jasmijn, Celina en 
Iris en natuurlijk de hele klas! Dikke kus 
mama & Stijn 

 

Lieve Zita, Tijl, Leia, Eva en Lara! Veel 
plezier op de 3e dag. Maak het weer 
ijvotastisch. Mama Inge & papa hans 
 
Lieve Daan W. veel plezier vandaag! Ik mis 
je wel een beetje… liefs je zusje Tess ♥ en 
–xx- van pap en mam 
 
Lieve Rosalie wat is het toch een feestje om 
jou op te halen. Moe, verf achter je oren, 
maar met zo een grote smile  geniet er 
nog maar lekker van. Kus mama ♥ 
 
Lieve jasmijn wat heb jij een mooie hut met 
al je vriendinnen. Geniet van deze mooie 
week. Maak veel lol! –x-  papa & mama 
 
Lieve Sophie Elise veel plezier op de ijvo. 
Kus van papa 
 
Lieve Dean wat een mooie en stoere hut 
hebben jullie weer. Veel plezier op de 3e dag 
alweer samen met je hutvriendjes. Xxx opa 
en oma 
 
Luuk & Jesse veel plezier op de ijvo. Geniet 
van de vakantieweek. Niet te veel 
slushpuppy’s! groeten Oscar Cindy & Sjors 
 
Lieve Salomon, wat een toffe hut hebben 
jullie gemaakt! Lekker spelen en ravotten 
met de mannen! Love you! Bacioni, mama, 
papa & Hebe! 
 
Lieve Christoff ♥ Stoere, flitsende farao ben 
je! Je eerste ijvo, wat een feest! We wensen 
je een super toffe week! Bacioni, mama, 
papa & Hebe 
 
Lieve lars heel veel plezier met de ijvo. Je 
heb echt een hele coole hut. Dikke knuffel 
papa, mama en Kevin 
 
Lieve Jena & Elin, kom op ga lekker 
timmeren & verven! Groetjes & kusjes Aerin 
& mama ♥ xx 
 
Lieve bink Boaz, heel veel plezier met alle 
leuke activiteiten vandaag met je 
klasgenoten en Sidney en Friona dikke x + 
boks papa jeff 
 
Lieve Simon en andere Fatima kids, wat een 
mooi avontuur beleven jullie, maak veel 
plezier met elkaar! Groetjes, Michiel, Floris 
en Jeichien 
 

Lieve leah, wat hebben jullie een geweldige 
hut gebouwd! Veel plezier op de ijfo met alle 
leuke dingen! Een top week! Liefs opa Paul 
en oma Marly 
 
Lieve Demi, Timo en Mathis geniet deze 
toffe en zonnige ijvo. Liefs mama en papa 
en pootje van Scoobi ;-) 
 
Lieve Beau wat een geest weer de ijvo! 
Geniet er nog van! Liefs en dikke kus van 
papa en mama 
 
Lieve Frederique, wat zijn jullie hard aan het 
werk. De hut is prachtig. Heel veel plezier 
met al je klasgenoten. Kus papa, mama en 
Jesper 

 
Gap gap gap Hier zijn de meiden van de 
Opstap! Ze zitten in de 5b En iedereen 
werkt mee.Ze tillen, timmeren en werken 
zich in het zweet,Want op de IJVO is het dit 
jaar bloedheet! Ze zingen; ‘oh wat is 
mummie zijn reuze fijn!’ Daarom een kus 
van ons omdat jullie daar zijn.♥ Liefs de 
ouders van 5b de opstap (meiden) 
 
Lieve Amy en Cate, Maak nog veel lol die 
laatste paar dagen en geniet ervan!! De 
Pouwtjes 
 
Joep, Ruben en Lisanne, genieten op de 
ijvo 2019. Groetjes papa 
 
Lieve Niels, hieperdepiep hoera! Jarig op 
de ijvo, hoe leuk is dat! Gefeliciteerd en 
maak er een topdag van! Dikke 
verjaardagszoen, Edwin, Jantine, Robin & 
Viggo 
 
Lieve Nick, alweer de 4e dag! Veel plezier, 
niets moet alles mag. Liefs mama en Liz 
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De natte OASE.. 

Het is warm deze dagen. We tikken 

de 40 graden aan binnen. Met een 

kunstmatige wind van links, ook wel 

Hans Klok wind genoemd. We 

hebben van de week ook nog tosti - 

onderzoek verricht naar 

voorkeuren onder de vrijwilligers, 

waarbij we graag de uitslag bekend 

wil maken. Kaas boven 30%, kaas 

onder 70%, geen keuze 2%, een 

enkeling vroeg zich af wat ze 

moeten antwoorden. Want wat als 

je nou geen kaas of ham lust? Het 

team onderling gedragen zich dit 

jaar als pionnen op een 

ganzenbord. Af en toe in de put, 

maar helpen elkaar er goed 

doorheen. En tot slot… We willen 

als team Patrick feliciteren met zijn 

50ste verjaardag. De mosterd staat 

klaar op de bar.  

Laat je niet in de boot nemen door 

de Nijlvaarders… 

De Nijlvaarders zijn zeker van de 

goede grappen en grollen dit jaar. 

Hoewel het veel te warm is en te 

veel wind staat… “Kan het volgend 

jaar iets minder?”… Worden de 

grappen onderling zelfs van elkaar 

gejat. Zo heeft Kevin inmiddels een 

Kevin 2.0 in het team (Mitchell is 

zijn echte naam, maar die heeft er 

een sport van gemaakt Kevin zijn 

grappen te stelen). Wist je 

trouwens dat Anekdotes? Bij ons in 

de wijk zitten 124 fantastische 

kinderen. Ik denk dat wij de leukste, 

grappigste, gezelligste en beste wijk 

zijn van de IJVO. Misschien is dit wel 

de meest grappige opmerking. Over 

de liefde in onze wijk kunnen we 

weinig meedelen. We zien hier en 

daar wat ontstaan tussen 

teamleden, maar misschien 

moeten de Love Doctors zich daar 

maar eens over buigen.  

Op woensdag middag wordt in de 

wijken ook aan yoga gedaan om 

met nieuwe energie weer veder te 

gaan. 

 

 

Maak je niet druk, alles komt 

goed… 

En dan bedoelen we ook alles. Als je 

je ogen dicht doet is het net alsof je 

in de Nijl drijft, zo nat is je t-shirt. 

Doe je je ogen weer open, dan zie je 

allemaal knutselende kinderen. Die 

gezellig en creatief aan het werk 

zijn. En die ondanks de hitte het 

hoofd koel weten te houden. De 

samenwerking was super als team. 

We zijn als team super gemotiveerd 

om er iets leuks van te maken. En 

zijn heel blij met de helpende 

moeders. Dank jullie wel namens 

de crea-tent.  

Blijven DIPE !!! 

 

Ik ben niet gek… ik ben een 

kameel.  

Wist je dat een kameel 2 bulten 

heeft? En kamelentenen. Waar 

zelfs met het fantastisch weer, 

niemand op heeft gestaan. Wij 

waren de wijk met maar liefst 101 

kamelenveulens. Die Sport en Spel 

goed kunnen. We hebben veel 

gelachen en nog meer gelachen. 

Want wat kunnen we goed zingen. 

De troep kamelen hebben het 

grappig en gezellig. We vermaken 

ons prima met waterpistolen en 

vienetta ijstaart. Zo komen we de 

week wel door. Let’s DIPE! 

Ook dit jaar weer aanwezig voor 

al je liefdesproblemen. Of om 

problemen te veroorzaken. De 

Lovedoctors Embrecht en Joop. 

Voor al uw feesten en partyen. 

 

Maak je niet druk, alles komt 

goed… 

En dan bedoelen we ook alles. Als je 

je ogen dicht doet is het net alsof je 

in de Nijl drijft, zo nat is je t-shirt. 

Doe je je ogen weer open, dan zie je 

allemaal knutselende kinderen. Die 

gezellig en creatief aan het werk 

zijn. En die ondanks de hitte het 

hoofd koel weten te houden. De 

samenwerking was super als team. 

We zijn als team super gemotiveerd 

om er iets leuks van te maken. En 

zijn heel blij met de helpende 

moeders. Dank jullie wel namens 

de crea-tent.  

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 Jesse, wat een geweldige week heb je 
weer. Heel veel plezier nog de komende 2 
dagen. Hou van jou. Xxx mama 
 
Lieve lou lou Heel veel plezier nog! Je bent 
een topper dikke kus van Talitha, Corne 
Billie Yannick xx 
 
Lieve Eva van Vliet heel veel plezier op de 
ijvo. Dikke kus van mama en papa 
 
Lieve Shanya mama is trots op je en nog 
veel plezier op de ijvo. Dikke kus mama 
 
Lieve Ayden een hele fijne verjaardag op de 
ijvo vandaag! ♥ papa en mama 
 
Lieve Quint en Lizz, wij zijn enorm trots op 
jullie!!! Love you!!! Liefs de mama’s 
 
Lieve Lotte en Rhodé wat supergoed dat 
jullie de ijvo zo geweldig vinden. Wij zijn zo 
trots op jullie. Groetjes opa en oma visje en 
natuurlijk ook van oma Truus 
 
Lieve Tess, heel erg veel plezier vandaag! 
Wat een superhut  liefs papa, mama en 
Damian –xxx- 
 
Lieve Isa, Mick en Tijmen veel plezier nog 
op de ijvo! Liefs Wendy 
 
♥ Lieve Suze ♥ Ook vandaag weer heel 
veel plezier met je vriendinnen op de ijvo. 
Maak er weer een feestje van #appelkaas 
#feestje #eetalleswatjelekkervind 
#doealleswatjeleukvind  #loveyou ♥ 
#wantvolgendeweekweerschool  
kus mama M 
 
Lieve Gijs en Lotte, wat fijn om te zien dat 
jullie het zo naar jullie zin hebben op de ijvo. 
Dikke kus papa en mama 
 
Pim K. van de kamelendrijvers wat ben jij lief 
dit ijvo jaar ♥ gr. Luisterpiet (Egypte) 
 
Lieve Luca nog 1 dag ijvo! Geniet xxx papa, 
mama en Robbin 
 
Lieve Wes, heel veel plezier op de ijvo. Niet 
te veel kussen met de buurvrouw. –xxx- 
mama, papa, Maikel 
 
Ik hou van je Ziva. Veel plezier op de ijvo 
xxx mama 
 

Ha lieve Lou en Sterre veel plezier weer op 
de ijvo. Dikke kus papa en mama 
 
Hey Ayrton, flistende farao’s, zo leuk om te 
zien dat je het naar jouw zin hebt. Toppie! 
Geniet er heerlijk van. Hvj papa & mama xxx 

 
Lieve Zoë, heel veel plezier met je 
klasgenootjes van groep 5a van de Torenuil! 
Jullie hut is top! Geniet met elkaar. Morgen 
feest. Luv ye kus mama, papa & Lynn 
 
Heel veel plezier op de ijvo groep 6 van de 
Pijler mama Anna 
 
Lieve Lotte ♥ de schitterende scarabee na 3 
jaar zeuren mag je eindelijk mee doen aan 
de 1e ijvo. En wat geniet je er van en wat 
heb je het naar je zin. Heel veel liefs + een 
dikke zoen, xxxxxxx papa, mama (+ je 
vriendje Truffel) 
 
Lieve Francis, jamie, Pepijn lekker ijvo dag 
kusjes, papa 
 
Anna veel plezier vandaag. Mama 
 
Lieve Fenna ♥ #teamfenna Je wordt gemist! 
Gelukkig laten je vriendjes en vriendinnetjes 
de foto’s zien en krijg je elke dag de ijvo 
krant. Tot snel lieve knappe stoere meid! 
Dikke kus, Daniël, Liane & Lotte 
 
Lieve Saar, heel veel plezier vandaag! Liefs 
Casper + Marit 
 
Lieve bengeltjes ♥ van (nu nog) groep 3c 
van de Ark van Noach, wij wisten al dat jullie 
super stoer zijn en goed kunnen 
samenwerken, maar wat kunnen jullie ook 
mooie hutten maken zeg! Veel plezier nog 
deze week. Papa & mama van Lotte (met 
een dikke knuffel van Lotte) 
 

Hé lieve mummelende mummie Casper ♥ 
Wat ben jij een stoer vent zeg! Geniet met 
jouw vriendjes en (vooral) vriendinnetjes van 
deze ijvo week. Knuffel van de papa en 
mama van Lotte. En uiteraard een nog 
dikkere knuffel en dikke kus van je 
vriendinnetje Lotte 
 
Naomi maak er een leuke dag van. Geniet 
van de laatste ijvo. Papa mama Shirley 
 
Lieve isa en Mick geniet van de 4e dag ijvo. 
Dikke kus papa en mama  
 
Lieve Luuk V. wat heb je een toffe hut en 
een geweldige week. Geniet nog even van 
de laatste 2 dagen. Volgend jaar mag je 
zekker weer. We love you –xxx- Denny, 
Sascha + Sanne 
 
Lieve Saar ♥ wat kun jij samen met jouw 
vriendinnetjes mooie en gezellige hutten 
bouwen zeg! Geniet van deze week. Dikke 
knuffel van papa en mama van Lotte 
 
Lieve Feline, wat een prachtige roze 
dagterras. Veel plezier  op dag vier! Dikke 
knuffel papa, mama & Aelynn 
 
Beste Stoere daen, thomas, Skye, Wessel, 
Tyl, Vic we gaan er een topdag van maken 
in onze hut! Boks van Casper  
Lieve Fenna, je bent een topper! 
#teamfenna groetjes marit 
 
Hey Guusje, veel 
plezier op dag vier! 
Groetjes marjolein  
 
-xxx- van Ties voor 
Suus 
Lieve Eline We love 
you!!! Trots op jou –
xx- papa/mama 
 
Lieve Lotte, veel 
plezier vandaag! Liefs 
Casper + Marit 
 
Lieve A & B 
gefeliciteerd met jullie 
trouwdag + 1 dag! 
Kus Fedde en zijn 
papa 
 
Lieve Dhani nog heel veel plezier. Geniet 
ervan dikke kus mama 
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Het is hier Piramide-tas-tisch 

Lekker warm deze week het lijkt 

Egypte wel. Af en toe een windje 

zorgt voor een lekkere zandstraal in 

de woestijn. Er zijn veel stoere 

kinderen in onze wijk, met “de 

knapste wijkleiding”. “Echt!” Die 

ook Enthousiast en supersterk zijn 

wijkleiding. Dus eigenlijk een 

supertoffe wijk met hele slimme 

kinderen. Dus bij de Quiz telt maar 

1 ding… WINNEN!!!!!! Ook gaan we 

alg roep met zijn allen door de 

waterbak, waarbij de wijkleiding 

zelfs koppie ondergaat. We 

bouwen er een echt feestje van 

deze week… of eigenlijk beter 

gezegd… een piramide. We hebben 

dan ook hele mooie gebouwde en 

geschilderde hutjes in de wijk. De 

meiden houden het netjes. Of e nog 

lovekoppels ontstaan zijn? We 

kunnen er alleen maar over 

zeggen… “Can you feel the love 

tonight?”  

Lol... superLOL... supersuperLOL… 

supersupersuperLOL 

Het was echt veel te warm de 

eerste dagen, maar het blijft onze 

lievelingsweek van de hele 

vakantie!! We hebben 105 kinderen 

in de wijk en we hebben veel LOL, 

echt heel veel LOL. We hebben 

helaas wel verloren bij Sport en 

Spel, maar liever veel LOL en 

verliezen, dan ruzie en winnen . 

We maakten eigenlijk van alles LOL 

en doen alles gezamenlijk. Gewoon 

een TOP team. Ons hoogtepunt is 

het supergave en superleuke 

watergevecht met de wijkleiding en 

voor de rest was het supergezellig 

bij de TapijtWevers 

Het huis van Anubis was 

superkoel! 

Dus van de warmte weinig last. 

Erover klagen maakte het pas heet. 

Er waren genoeg kinderen om het 

huis mee te vullen. En ook genoeg 

kinderen om Sport en Spel en de 

Quiz mee te winnen. En dat na 10 

jaar voorbereiding. Ons team is 

heel grappig… en nog vrijgezellen, 

dus LoveDoctors kom n actie! 

Emmeren doen we niet, 

onderzoeken wel. 

Wij Egyptologen onderzoeken 

graag, ook met dit warme weer. Dat 

zijn we wel gewend. Beetje 

afkoelen in het water, omdat het zo 

warm was mochten we 2x. Wat een 

feest! De Egyptologen gaan als een 

speer. Beginnen de dag zingend, 

gaan op de dag op onderzoek uit. Zo 

hebben we al een archeologische 

vondst gedaan van een tand, van 

een van de kinderen. Ons volgende 

project… de emmer van Emma.  

Kindercafé  

Hoeveel kinderen wij op bezoek 

hebben deze week? We zijn de tel 

kwijt geraakt… Wat we ook snel 

kwijt raken is ons wisselgeld. Of we 

namelijk zo klein mogelijk willen 

wisselen, want dan lijkt of ze heel  

veel geld hebben. En of je ook 5 

euro in 1 keer uit kunt geven in de 

het Kindercafé? Nou, ik denk dat je 

dan een kruiwagen nodig hebt om 

die zak snoep de tent niet uit te 

dragen. 

The plees to be.                            

Ook met die Egyptische 

temperaturen staat ons belang van 

een schoon toilet bovenaan. Daar 

worden mensen gelukkig van. We 

hoorden dan ook regelmatig een  

“Bedankt voor het plassen.”  

Zo bouwen we aan onze vaste 

klantenkring. Zo’n 6.000 

kinderbezoeken en  4.00o 

volwassen die ons toilet bezoeken 

gokken we, we draaien onze wc-rol 

er niet voor om. In het begin van 

de week krijgen we nog wel eens 

de vraag aan de kraam, wat de 

kinderen hier kunnen doen. Maar 

eenmaal gevonden, komen ze 

regelmatig terug. Toiletrollen en 

moederliefde zijn aan de kraam te 

verkrijgen. Hoewel het van de 

week zo hard waaide, dat we de 

rollen voor een keer maar in het 

wc-hokje hebben gehangen, 

anders waren ze zo weggewaaid.  

 

Cornell 20 jaar IJVO!!! 

Hij wilde het zelf niet van de 
daken schreeuwen, maar dat 
doen wij dan wel! 20 jaar 
staat ie al aan één stuk op de 
IJVO! Elk jaar weer, en hij is 
nog lang niet klaar.  
 
Staande ovatie! 
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Lieve Chris, Joanne en marit,  
Veel plezier op de IJvo! Geniet ervan. 
Groeten uit Zweden, Papa 
 
Lieve Rick, Wat doe je het goed op de IJvo 
en wat heb je samen met je vriendjes een 
mooie hut. Heel veel plezier bij de 
scarabeeën. Kus, pappa, mamma en Tim 
 
Lieve Dean, wat leuk om jouw hut te zien. Jij 
en je vrienden hebben dat mooi gemaakt. 
Veel plezier nog! Liefs Wendy 
 
Lieve Isa (nijlvaarders) wat fijn om jou zo te 
zien genieten.hou meer van jou..knuffel oma 
 
Lieve Max en vrienden, jullie hebben een 
super hut! Liefs Papa, Mama en Dex 
 
Hoi Thijmen, Callen, Lindsay Heel veel 
plezier op de ijvo. We houden van jullie. 
Papa en mama.  
Bedankt vrijwilligers voor de ijvo Top! 
 

Suze DoeserYou x Mama 
 
Lieve Nick Alweer de 4e dag! Niets moet 
alles mag Veel plezier liefs Mama en Liz 
 
Lieve Dylenao, Je bent een topper! Papa en 
Mama houden van jou. Veel plezier lieffie 
xxx papa & mama 
 
Lieve meiden van gr.5 trekvogel! Wat een 
gave hut!! Veel plezier!   
Gr. papa/mama van Eline 
 
Lieve Nova, Als ik je vind,  

ga ik je knuffelen ;-)  
 
Lieve Angela en Elvia. Veel plezier 
vandaag!! Geniet ervan!  
Liefs papa en mama 
 
Lieve Elinn, Wat heb jij het naar je zin op de 
IJVO. Samen met Saar-Lorena-
Gwenn&Lotte. Dikke knuffel van; Oma – 
Opa & tante kimberly 
 

Hey kelsey  de ena laatste. Je hebt hele 
mooie cijfers ik vond het heel leuk om je te 

brengen  xxx je zus Lizzy 
 
Lieve lot van der Zouw. Veel plezier bij de 
IJVO dit jaar weer. Je kunt alles! Liefs van 
papa & mama en van Toon vanaf de bank 
thuis! 

Huis van Bastet, ook vandaag mis ik jullie 
weer enorm. Ontzettend veel plezier na de 
zware avond  Hans 
 
Lieve Valentijn, Wat ben jij aan het genieten, 
heel veel plezier de laatste dagen. 

Iyou! Papa, mama en Benjamin 
 
Hoi Dean. Wat een gave hut hebben jullie. 
veel plezier vandaag xxx Opa en Oma 
 
Groetjes Chloe van je zusje tot volgend jaar 
dan ga ik ook kusje Romy 
 
Lieve Dex. Veel plezier op je allereerste ijvo 
bij de mummelende mummies.  
Kus mama, papa en Maikel 
 
Lieve Dasja en Lyon, maak er nog 2 mooie 
dagen van! Liefs mama x 
 
Yvo hut groep 4/5 ’t Kasteel heel veel plezier 
Sytha en ErikJan 
 
Lieve Tijmen en Colin Wat hebben jullie het 
fijn he? Heel veel plezier nog kun mam&pap 
 
Lieve Liam, Je hebt een mooie hut met je 
maatjes gemaakt. Veel plezier vandaag.  
Xxx papa mama en Luca 
 
He wat vervelend nou, Olyvia! Mama werd 
gek van je onderweg. Maar je hebt wel heel 
veel lol! 
 
Nurid en Carmen. Wat genieten jullie van de 
yvo 2019! Heerlijk weer en leuke wijkleiding. 
Mooie hutten. Leuke spelletjes. Liefs, mama 
 
Michel S. De kleur is geel met witte 
schuimkraag. Gr. P.  
 
Lieve Tymen Heel veel plezier. Nog 2 dagen 
feest met je groepje. Liefs opa en oma 
 

Hallo Mike  Je hebt een hele mooi hut 

op de ijvo  groetjes Linzie 
 

 

 
Lieve Roos en Mees  Wat zijn jullie hutjes 
mooi geworden. Dikke kussen papa en 
mama Jeroen en Joyce 
 
Lieve Guus, Ga je weer lekker verven en 
knutselen? Beniwue wat voor moois je 
vanmiddag meeneemt. Fijne (laatste) dagen 
knul kus Papa Mama en Noud 
 
Duncan & Indy, Laat je niet gek maken door 
Stijn  en maak er weer een gezellige dag 
van. Fijne tijd nog op de yvo gr 4/5 vd 
Tandem Sander & Bianca Jinte 
 
Lieve Tess, Wat heb je al een toffe yvo tot 
nu toe . Je hebt het reuze naar je zin. Geniet 
de laatste 2 dagen nog. Liefs Mama en Puck 
 
Lieve Jasmijn, Heel veel plezier op de 
laatste IJVO-dag x papa & mama Stan Mats 
 
Lieve Lois, wat is jullie hut gaaf geworden! 
Hij staat heel mooi te shinen bij de stoere 
sfinxen. Heel veel plezier nog  
Xxx papa mama en Jill 
 
Lieve lars Poging 2 om in de krant te komen 
want gisteren stond het er niet in. Heel veel 
plezier vandaag en morgen op de yvo.  
Je hebt een hele coole hut liefs en knuffel 
van papa, mama en Kevin 
 
Lieve Nova & Tessel Heeel Veeel plezier op 
de ijvo Ik trakteer jullie en papa en mama 
snel op ijsjes! Kusjes Opa en Oma 
 
Lieve Nova & Tessel, veel plezier vandaag 
op de IJVO en ik heb zin om vrijdag, naar 
jullie hut te komen kijken! X Ralph 
 
Lieve Feline, Al 3 dagen veel lol op de YVO! 
Veel plezier ook vandaag weer. Dikke 
knuffel, Van ons allemaal (de buurtjes) 
 
He kanjers van ’t Kasteel, hebben jullie het 
naar je zin op de ijvo? Ik kijk uit naar jullie 
verhalen maandag! En oud groep 8-ers veel 
succes maandag op de middelbare school. 
Nog veel plezier op de ijvo! Groetjes Femke 
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Donderdag.. Gelukkig, de hutjes staan er nog. Het verwachte onweer is 

aan ons voor bij gegaan, poeh, maar de Nijl staat nog steeds droog. 
Vandaag om 10 uur begon de spellentocht voor de Mummelende Mummies 
en Stoere Sfinxen. de bouwinspectie gaat bij de Egyptologen, Huis van 
Anubis, Huis van Bastet en bij het Huis van Sobet op bezoek. Daarom hangt 
er wat spanning in de lucht en wordt er nog druk getimmerd en geschilderd, 
om alles bij en af te werken om een zo hoog mogelijke score te halen. Ook 
dit jaar zij er enkele hutjes afgekeurd. Deze hebben wel om een herkeuring 
aangevraagd. Deze hutjes worden vandaag nog een keer bezocht. De bbq 
is vandaag ook nog 1 keer open want morgen is natuurlijk de grote feestdag. 
En dan is ook natuurlijk de loten verkoop die volop bezig om zoveel mogelijk 
loten te verkopen. De opbrengst word gebruikt om de IJVO 2020 te 
organiseren. Koop alstublieft een paar loten en de prijs die u hiermee kunt 
winnen is u van harte gegund. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- 

Maak kennis met .. 

.. JOSKA. Wat een enthousiast en gepassioneerd mens. Joska is als bestuurslid verantwoordelijk voor en 
heeft aan de wieg gestaan van de toegangscontrole. In het verlengde daarvan heeft hij ook de taak 
kaartverkoop. Al 7 jaar bij de IJVO en als het aan hem ligt nog minimaal 2 jaar in het bestuur. En dan stoppen? 
Nee hoor, zolang hij het leuk vind blijft hij zich inzetten. Zou wel prettig zijn als hij geen nachtwacht meer hoeft 
te doen. Met geluk slaap je 3 uur en dat is toch minimaal de helft van wat ik nodig heb zegt hij toch nog 
lachend. Gelukkig kan ik mij af en toe even terug trekken op mijn meest favoriete plekje … de registratiekeet. 
Deur dicht, raam open en dan uitkijkend over het terrein. Kinderen die slepen met pallets, 2 kids die met 
elkaar languit in het gras gezellig kletsen. Er is altijd wat leuks en grappigs te zien. 

 
Vooraf was Joska niet verteld waarom ik even met hem wilde spreken. Totaal onvoorbereid maar daardoor 
juist heel authentiek kwamen alle antwoorden op de vragen. Af en toe terugdenkend aan de vele mooie 
momenten. Naarmate het gesprek vordert zie je zijn gezicht veranderen. Er verschijnt een steeds bredere 
glimlach, een stralende twinkeling verschijnt in de ogen en met een rustige bijna emotionele uitstraling, verteld 
hij over één van zijn mooiste herinneringen. Paar jaar terug met speciale kleding (bladmotief) samen met 
Maud bij de poort. Dankzij haar ben ik ooit bij de IJVO betrokken geraakt. En dan samen het kippenvel moment als iedereen het terrein oprent. 
De kinderen open en onbezorgd en vol ongeduld om de mooiste pallets te scoren voor de mooiste hut. Ik hoop ook dat altijd zo blijft.  

 
Ook over 10 jaar zal de IJVO nog steeds bestaan volgens Joska. De verwachting is wel met minder kinderen dan nu. Maar wel een hoger 
percentage van het totaal aantal kinderen in de IJVO leeftijd die naar de IJVO komen. Maar qua opzet onveranderd. Dat is nog steeds de kracht 
van de IJVO. Ik mis dan ook niets op de IJVO. Geen zaken die nog op het of mijn wensenlijstje staan. Als dat al zo was dan zouden we er al iets 
mee hebben gedaan. De grootste verbetering in de afgelopen periode was de aanwezigheidsregistratie. Noodzakelijk in deze tijd. Mede door 
wetgeving en vergunningen voor evenementen van deze omvang. Toch iets wat we in 1,5 jaar voor elkaar hebben gekregen. Later in het gesprek 
schiet hem toch nog iets te binnen. Ik heb wel nog een wens! Ik droom er zelfs over! Als thema de “Winter IJVO”. Zou echt speciaal zijn. In de 
zomer een weiland met kunstsneeuw en kerstbomen! Als dat toch eens zou lukken. 

 
In het hele gesprek voert trots, niet alleen op de IJVO, maar op IJsselstein de boventoon. We hebben het hier goed voor elkaar in onze stad. Na 
mijn verhuizing naar IJsselstein zeker spijt dat ik dat niet eerder had gedaan. Trots op de overige bestuursleden, de kinderen en de leiding. Wat 
het meeste opvalt is zijn blik op deze 3 groepen. Wat hem opvalt is de samenhorigheid! Hij heeft bewondering hoe iedereen elkaar help, 
respecteert en ondersteunt. De onverdeelde inzet van iedereen. Durf je niet alleen naar het grillige theater, dan neem je gewoon een vriendinnetje 
of vriendje mee. Ben je niet zo goed in timmeren dan wordt je geholpen. Is er een zware klus dan staan er direct vrijwilligers klaar om te helpen. 
Ongeveer 400 vrijwilligers die elkaar niet kennen zijn er voor elkaar.  

 
Ook binnen het bestuur is de samenstelling en waarde van ieder bestuurslid zo gevarieerd dat alle benodigde kennis en kunde aan boord is. Dat 
zou ook mijn belangrijkste boodschap aan het bestuur zijn. Zorg dat de alle kennis en ervaring wordt overgedragen. Binnen het bestuur heeft hij 
bewondering voor alle inzet. Volgens zijn mening zit bijvoorbeeld Sanne precies op de juiste plek. Vrijwilligersbegeleiding. Zij heeft een ongekende 
en zeer bijzondere radar. Binnen alle hectiek in de week weet zij als geen ander het overzicht over alle vrijwilligers te bewaren. Weet wat er 
speelt, geduldig in het aanhoren van allerlei verhalen en ervaringen. Maar we zijn en blijven kritisch. We kunnen het onderling “intens” oneens 
zijn. Maar dit leidt altijd tot een zorgvuldig en dicht getimmerd besluit. Alles is bespreekbaar.  

 
Joska, enorm bedankt voor al je inzet. En super bedankt voor de openheid waarmee je alle vragen hebt beantwoord.  
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Ik wil alle vrijwilligers bedanken voor de 53ste  
keeer♥ 
 
Eva wat leuk dat je erbij bent 
Groetjes Ise 
 
Hallo mama het is leuk om de IJVO  
William Messelaan 
 

 
 
Aan de wijkleiding van de Flitsende Farao’s  
Ik vind het de aller leukste wijk door jullie  
Knuffel Tess 
♥♥♥ 
 
Hoi mensen!  
De IJVO is geweldig! 
Het is wel warm maar dat boeit niet! 
XXX Lucie (huis van toth) 
 
Ik vind de ijsjes het lekerst  
Van Alayma 
 
Mijn vriend is van de hut gevallen 
Gr maarten 
 
Beste Lily hopelijk heb je veeeeeél lol 
samen met mij ik vond knutselen heel leuk 
met jou  
Groetjes Eva♥ 

 
Honk 
 
Ik 
 
Boom 
 
Hut op de 
IJVO  
 
Saskiaa 
koop eten 
voor mij 

 
De stoere Sfinxen zijn het leuks!!!!! 
Stoere sfinxen groetjes Isa 
 
Hoi Jesper ik hoop dat je het naar je zin hebt  
Groetjes Lily 
 

Lieve mama & papa ♥ het is hier super leuk 
XXX Nikki 
 
De IJVOOOO! Isssss! Leuk en suuuuuper 
gaaf!!!!!! 
 
Hoi ik ben Bo van het huis van Toth dit is 
mijn ene laatste jaar op de IJVO en het is 
echt leuk hier love nar alle kinderen van mijn 
hut  
Groetjes Bo van Schaik   
De IJVO is leuk met mn brggetjes ♥ 
 
Yo kiddo’s  
Wij zijn fam. Hut(s) AND I OOP!!! SKSKSK!! 
X FAM.HUT(S) 
 
De IJVO is super leuk en hou van bouwen 
Gr. Danique♥ 
 
Lynn het is super leuk de hut is bijna af♥♥ 
 
Hallo mama en papa  
Ik heb het heel leuk op de IJVO en ook heel 
gezelig groetjes  
Laura Schalkwijk 
 
Het is hier fantastisch XXX 
Insta: lunakoppen 
 
We gaan de IJVO missen! Lieve 
groetjes:Diede, Moud en Fenna  
 
Het is hier heel leuk en gezelig en bouw 
inspectie is net geweest en heb hele goeie 
cijfers groetjes: Veerle 
 
Het is hier super leuk rn ik hrb gordr cijfersa 
en veel beterschap opa 
Groetjes Xavi 
 
Ik bedank de IJVO voor wat ze allemaal 
doen!!!! Lynn 
 
Soms denk ik aan apen… 
 
Blink for life!!! 

-xxx- Lara♥ 

 
Het is heel leuk op de IJVO we hebben een 
heele mooie hut gemaakt 

groetje♥ Yavoah 

 
jammer de IJVO is bijna afgelopen  
Indi 
 
Het is super leuk 

Sophie van den Broek 
 
Lieve Dulan 
Je hebt een mooie hut 
Groetjes Kiara 
 
Carnaval is leuk maar de IJVO is leuker 
Van Mees 
 
Heel droog ben ik 
 
Hoi mam en pap  
Nou hier is iets Ik heb super veel zin in 
BELLA 
XXX Anouk 
 
Hallo wij zijn Indy en Marit we willen in de 
krant Groetjes ons 
 

 
 
Het is heel leuk thijme 
 
Haii Meryem Ozaturk! 
I LOVE YOU 
XXX Lara 
 
We hebben Influenza geknuffeld! 
Van Abel en Thijn 
 
De IJVO is super leuk 
 
Wist je dat unicorns bestaan. 
Dat blijkt uit onderzoek. Wil je iets winnen 
teken dan een unicorn. Groetjes iemand 
 
Ik vindt de IJVO heel leuk van Jaxlina 
 

 
 
Mama ik 
mis je  
papa ook 
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Het is superleuk op de ijvo 
. Of nee toch niet. Gr. Klier  
 
Het is heel leuk bij de EHBO! 
 
IK WIL GRATIS SNOEP… 
 
Hallo, Jente We hebben een leuke dag 

gehad, groetjes je lieve zus Mirte Fleur 
 
Hoi Evy!  #oudeman. Leuk dat wij al de 
hele dag samen waren. Door met littelworld. 
Bye 
 
Mirte, Fleur was hier. Het is fantastish. Het is 
mijn laatste jaar wel jammer maar ik maak er 
nog een leuke dagen van. Ga mijn klas 
missen. Gr. Mirte 

 
smikkelberen 
 
gebakkenlucht 
 
dit is het 
leukste ijvo jaar 
 
smikkelkaas 
 
Ik vint louken 
de leuksten juf. 
Van Lars 
 
De piramidos 
zijn Nep. 
Sebas 
 
 

Hooi papa, ik vind het hier hartstikste leuk 
en ik hoop dat dat zal blijven. 
 

De ijvo is zooo zooo leuk!!  groetjes, Luna 
 
Mag dit in de krant: Ik vind me vrienden heel 
lief. Gr. I 
 
Het is zupper leuk. Van Danique 
 
Het was heel gezellig dank je!... Lol van 
Claire Oosting 
 
Het was heel gezellig, Dank je!... lol… De 
groeten Lise Winter 
 
Ik ga de ijvo missen. 
 

Als je de ijvo leuk vind, zet morgen in de 

ijvokrant: I love IJVO Hoeveel 
gaan we halen? 
 
Ik ga de ijvo heel erg missen. Jade en 
Maaike de Blobuissen 
 
Hallo Monties! Het is echt super leuk op de 
ijvo. Morgen gaan we in het spookhuis 
woord super leuk en spannend! Groeties 

Julia 
 
Ik ga de ijvo missen. Grpetjes Emma, Julia 
en Constance 
 
Het is hier superleuk. Mila Kool 
 
Tapijtwevers GEFELICITEERD met je 
verjaardag Jorre groetjes Jason 
 

Ciao nonna tiamo tutti groetjes federika  
 
Lieve opa en oma ik hou heel veel van jullie 
ik mis jullie xxx federika 
 
Lieve mama & papa dank je wel dat ik naar 
de ijvo mag. En chaymae bedankt voor me 

te helpen. Ik hou heeeel veeeel van jullie  
 
Lieve Mama-Papa & Nila. Ik vindt het hier 
Fantastisch leuk Dikke Knuffel Elinn 
Beekwilder xxx 
 
Ik houw 1000x meer van jou  
xxx van isa voor oma 
 
lieve mama en hendy ben vandaag naar het 
spookhuis geweest 
 
het is hier super!  Liefs Jodi 
 
Lieve opa’s en oma’s + mama Het is hier 
heel leuk dikke kus lotte knopperts 
 
Mama en papa de ijvo is echt super.De hut 
is leuk love you mama en papa van thalyssa 
 

Veel plezier groep 4. Groetjes Sytha  
 
Lieve mama en papa ik hou van jullie 
 
Ik vind het heel leuk op de ijvo lievs lotte 
 
Ik hou van mijn ouders Grioetjes Ziva 
 
Vandaag heeft mijn tante wendy naar de ijvo 
gebracht groetjes dean 

Het is hier super leuk groetjes puck en 
willemijn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bedankt papa en mama dat ik naar de yvo 
mag want het is hier super voor papa,mama 
en macey liefs jaylinn van de egyptologen 
 
Hoi papa en mama ik vind het leuk hier doei 
 

Dat was gister was een foutje kus nova  
 
Frank van de scarabeeen is een 
knutselkondje 
 
Het is hier leuk maar loek de stofdoek moet 
de Vloer aanVegen! 
 
Hihih mijn kip is weggevolgen omdat ik hem 
schterna zat  Material girl oww jea, ik kan 
mooi zingen he xxxkipolijf mijn #kippenolijf is 
op de grond gevallen, maakt niet 
uit.5seconde regel telt xxxkipolijf 
 
Lieve Isis, dank je wel voor je snoepje  
xxx Rens 
 
hoi marcel, en mama met eline van den berg 
ik mis julie 
 
Bedankt het ijvo team en de wijkleiding voor 
de fantastische ijvo!! –xxx- amy 
 
Ik vind je lief isis xxx elise 
 
De yvo is geweldig. Thijn biesheuvel 
 
De yvo is super LEUK goetjes ESMEE 
 
Hoi MaMa en PaPa ik vind het leuk op de 
ijvo en sofie denk ik ook heb je onze gekste 
wijkleider pim al 
gespot dan ben je 
zeker goed nat 
gespoten xx manon 
en dieke  
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Hé Quintin, je laatste jaartje. Heel veel 
plezier nog. Geniet er nog van. Groetjes 
mama (Marjolein) 
 
Lieve Fleur Doeve heel veel plezier 
vandaag. Dikke kus van mama papa Sofie 
en Bram 
 
Elk jaar ga je met heel veel plezier naar de 
ijvo. Geniet morgen van de laatste dag Jaya! 
X papa & Lianne 
 
Djaron een ijvo liefdesbrief voor jou ♥ omdat 
jij mijn kleine, grote liefde bent! ….. I ♥ you 
 
Hoi Elmyra & Dante, omdat jullie het krantje 
altijd van voor naar achter & achter naar 
voren lezen nog 1 berichtje dan  groetjes 
van tante Gill & Leo van Djaron en Ayline ☼ 
 
♥ Lieve Teun en Julen ♥ Jullie hebben een 
super toffe hut. We zijn super trots op jullie 
Faaz papa Bart en mama Nienke 
 
Lieve Lotte, gefeliciteerd met je 11e 
verjaardag. Xx mama Bickel en Nienke 
 
Lieve Thijmen en Sanne-Joy, geniet weer 
van de heerlijke ijvo dag! Kusjes van de 
mama’s ♥ 
 
Lieve Djara, nog een hele fijne laatste dag 
op de ijvo met al je vriendjes en 
vriendinnetjes. Dikke kus mama, papa en 
Djalena 
 
Lieve Quiten, Rafaël en Bentley veel plezier 
op de ijvo. Groetjes Doerliam, Damian, 
Finley en mama’ 
 
Leroy en Ronin dit jaar samen op de ijvo! 
Jullie zijn kanjers! Liefs mama en papa 
 
Lieve Jens, je bent een kanjer! X papa en 
mama 
 
Alle vrijwilligers van de ijvo, bedankt voor 
weer een superweek! Lisa en Tess 

Lieve Coco en Sab, veel plezier met het 
‘ingewikkeld” groetjes Yvonne 
 
Lieve Mck, wat een enorme bouwkanjer ben 
jij! Xxx papa, mama en Nikki 
 
Lieve Luca, laatste 2 dagen ijvo plezier! 
Geniet ervan, samen met Niels en Thom xxx 
mama 
 
Stoere Stijn, van ons een hele fijne tijd toe 
gewenst, en ben vooral je stoere zelf  
samen met je vrienden van nu gr 7 volgende 
week gr 8 van de Tandem liefs Joy, Bianca, 
Jinte, Sander, Lotus 
 
Lieve piramidebouwers! Ragan, Linus, Ime, 
Reda, Romar maak er weer een leuke dag 
van! Groetjes van Jan (papa Ragan) 
 
Wat een feest. Veel plezier Dean, Evi, 
Esther, Victor en Ronald. Liefs Fay en Joyce 
 
Lieve Same en Evy, wat hebben jullie allebei 
een ontzettende mooie hut. Wouwiehh…. En 
ook nog jarig geweest op de ijvo Sam. 
Dubbel feest voor je. Dikke knuffel en kus 
van mama ♥ 
 
Super tof hoe alles elk jaar weer wordt 
geregeld! De ijvo is elk jaar weer helemaal 
geweldig! Groetjes van iemand die de ijvo 
geweldig vindt maar helaas niet meer mag 
 

 
Some bunny loves you. I am that bunny! ♥ 
 
Lieve Freek, Lotte en Roy, wat zijn jullie 
weer ontzettend aan het genieten op de ijvo! 
En wat hebben jullie geluk met het weer! ☼ 
-xxx- papa + mama Charlize + Jason 
 
Hoi fem! Dag 4 van de ijvo. Heel veel 
plezier. Liefs papa mama en Loïs 
 
Hoi lieve Loïs heel veel beterschap en 
hopelijk snel weer naar de ijvo! Liefs papa 
mama en Fem 

Lieve Eva & Lara wat hebben jullie het 
ijvotastisch dit jaar! Heel veel plezier nog! 
Dikke kus van papa en mama 
 
Lieve Stef, wat een gave hut hebben jullie 
geboued. Alweer bijna de laatste dag. 
Genieten maar weer! Kus papa, mama en 
Noud. Ps gefeliciteerd Niels & Jorre! 
 
Lotte, gefeliciteerd Veel plezier! G & G 
 
Lieve Femke, je eerste ijvo! Jullie hebben 
een mooie hut, zelfs 3 tienen gescoord! Veel 
plezier nog. –x- mama 
Lotte Vis the best, 11 jaar! Topper xxx 
 
Lieve Floortje, Vlinder en de rest, jullie 
laatste ijvo! Geniet ervan! De hut ziet er 
super goed uit! –x- mama 
 
Lieve Jasmijn, wat is jullie hut mooi 
geworden! Maak er een fijne dag van. Dikke 
kus, mama 
 
Jippie! Volgend jaar mag ik ook naar de ijvo! 
Jason 
 
Liefste Lot & Sophie, jullie zijn kanjers en 
heel veel plezier en gezelligheid op de ijvo. 
Kusjes papa & mama xxx 
 
Lieve Darryl Nog heel veel plezier op de ijvo. 
Jullie hut is heel erg mooi, heel veel plezier 
met je vriendjes vriendinnetjes. Kus gr papa 
mama Jill Gwenn 
 
Lieve Liz heel veel plezier vandaag met je 
vriendinnen! Mama is trots op jou! –xx- 
 
Lieve Juliët nog 1 dag op de ijvo ( dit jaar) 
Veel plezier nog en geniet samen met Elvia. 
Xxx mama, papa en Casper 
 
Lieve Tycho, wat heb je een gave hut! X 
dummy Pim 
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Het laatste jaar op de IJVO 

Op het veld komt er een groepje mij 

tegemoet. Daar zit een oude 

bekende van mij bij . Het is Lars. 

Lars en ik, Dick de krantenkop, 

wonen bij elkaar in de wijk. We 

maken vaak een praatje tijdens de 

IJVO-week. Floris, Kyra en 

Doruntina lopen met Lars mee. Kyra 

en Doruntina vertellen dat het hun 

laatste jaar is en dat ze allemaal 

naar Cals Nieuwegein gaan. Ze 

vinden het ook wel ok dat het hun 

laatste jaar is, maar dat een hele 

leuke tijd hebben gehad. Vooral 

toen IJVO 50 jaar werd gevierd met 

een hele grote tent. Zo groot als de 

tent. Echt waar! Nu lopen we ons af 

en toe te vervelen. Onze hut was 

heel snel klaar dit jaar, maar dan 

moet je weer wachten tot dinsdag 

om te schilderen. Toen we nog in de 

middenwijken zaten vonden we de 

speurtocht ook erg leuk, omdat we 

dan het terrein af mochten. We 

hebben altijd veel lol gehad en 

komen graag terug als vrijwilliger. 

Doruntina en Kyra willen dan wel 

het IJVO-journaal gaan doen. Lars 

en Floris willen ook graag 

terugkomen als vrijwilliger. Bij Lars 

duurt dat alleen wat langer omdat 

zijn ouders geen vrijwilliger zijn. 

Maar IJVO bedankt voor de 

geweldige tijd. Groeten van Kyra, 

Doruntina, Lars en Floris. 

BOUWINSPECTIE  

JOB DE BOUWER 

 

In de verste hoeken zitten de 

grootste schatten… 

Je hoort het wel eens… dat de 

oudste wijken het minste doen. En 

ja op sommige vlakken lijkt dat 

misschien zo… Een wijklied of Sport 

en Spel ziet er of klinkt niet heel 

actief. Maar als je op onderzoek 

uitgaat dan vind je juist de 

allerleukste dingen in de oudste 

wijken. Onze eigen gebouwde 

zwembad is een superhit en als de 

kinderen extra lief zijn, goed 

opruimen (doen ze nooit) of echt 

een goede hut hebben met 

bijvoorbeeld een 3-hoeks 

constructie dan kunnen zij een 

mooie Horus ketting of armband 

krijgen. En naast het zwembad 

staat er een grootste loungebank, 

dus wij van Huis van Horus zijn van 

alle gemakken voorzien. De week is 

erg gezellig en ondanks uitputtende 

temperaturen maken we er onder 

leiding van Cleolanda weer het 

beste van. Nu nog de feestdag en 

de befaamde vrijdagmiddaglunch 

en het zit er alweer op. Alvast tot 

volgend jaar bij de leukste oudste 

wijk van de IJVO! 

 

DRIE TIENEN!!! 

Voor het hutje in een van de jongste 

wijken Scarabeeën. Een geweldige 

hut die 3x een tien heeft gekregen. 

Heel stevig. Zelfs het bouwrapport 

is met grote spijkers vastgezet.  

 

De kinderen zijn vooral trots. En 

ook op de vaders die maandag nog 

even geholpen hebben. Een mooi 

begin van de week en het levert een 

fantastisch cijfer op.  

 

Opvoeden in het Huis van Bastet 

Jeetje, wat is het toch weer heet in 

de woestijn. Maar dat is niks nieuws 

toch? De kinderen komen de week 

goed door. De hitte van onze 125 

kinderen stijgt niet meteen naar het 

hoofd. Tenminste we denken dat 

we er 125 hebben. We zijn hier en 

daar naam en tel kwijt geraakt. Wij 

denken dat dat ook geldt voor de 

mensen bij Sport en Spel. We 

hebben dit jaar eerlijk gespeeld, 

niemand omgekocht met bonnen, 

maar ons laten winnen dat zit er 

niet in. Wij als team doen het 

“perfect” dit jaar goed op elkaar 

ingespeeld. Volgend jaar gaan we 

wel met pensioen, maar dat zeggen 

we elk jaar. “Alsjeblieft, dank je 

wel.” 
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Vandaag hut geverft, was leuk veder en 
naar de creatent gegaan. Lotte 
 
Kamelendrijvers zijn de goeiste jeroen 
 
Ik ben mijn schoen kwijt!!! Heeft iemand hem 
gezien? Hij ziet er ongeveer zo uit…. Gr. 
Ijvo’er 
 
Ik ben een 
blobvis 
 
Kau de kip is 
zo cool van 
anoa 
 
Het is super 
leuk er zijn 
allemaal 
activiteiten en 
je kan een hele 
mooie hut maken. Groetjes Isabelle 
 
Bellatrix van Detta (mevrouw Pyramidos) is 
raar 
 
Mama ik vint het luik hier 
 
Gelukkig minder heet!  
 
Ik ben Contanze Mosso van het huis van 
Toth, ik ben in het een-na-laatste ijvo-
journaal & wil zeggen dat ik Vobert en IJbert 
heel erg ga missen!!! 
 
Hoi ik ben een pantorrel  pantorrels rock 
 
Papa en mama het is hier super leuk op de 
ijvo. Het is helaas alweer de 1 na laatste 
dag. Xx Lotte 
 
Lieve papa ik hou super veel van jou, en ik 
wil je nooit. Love jou love jou liee groet 
Alessia ♥♥♥♥xxxx 
 
Mam pap en Jull het is leuk op de ijvo gr levi 
 
Het is hier heel leuk! ♥ 
 
Ijvo is te gek lars 
 
Lieve Berril, bedankt voor al je mooie 
knutsels groetjes Hilda Huishoudster 
 
Lol lol lol lóóóóóóól 
 

De buurkindjes van de Omloop West zijn de 
leukste en hebben de mooiste hutten. 
Groeten van een kamelendrijver 
 
Hallo ik ben Bas en Max is mijn vriendje 
Hoi, ik ben Anna en de ijvo is super vooral 
het toneel en mijn idee is de politie bellen. 
Groetjes: Anna 
 
Hoi papa en mama het is superleuk hier op 
de ijvo. Ook gezellig met Elske. We hebben 
vandaag stormbaan gedaan. Jammer 
genoeg is dit het één naar laatste jaar maar 
gelukkig volgend jaar nog xoxo Bo ♥ 
 
Ik ben een gestoorde gek –xxx- Sabine 
(klachtenmeisje) Hierbij bied ik officieel mijn 
excuses aan voor wat ik eerder deze week 
in de krant zette (die klacht) nogmaals sorry 
 
De ijvo is super leuk ook vooral met mijn 
BFF Bo. Ik heb het heel gezelig met haar. 
Helaas wel mijn hamer kwijt ‘jammer’. Iedere 
dag knutselen (niet te veel ) sport en spel 
en toneelstukken. Het is hier fantastisch xxx 
Elske 
 
Dit is onze laatste ijvo. Het is hier fantasties 
groetjes fenna, nina 
 
Huis van Thoth is de beste!! Xx Lieve ♥ 
 
Lars is raar!!! Gr Gwenn Solane Rijnbeek 
 
Lieve Annick bedankt voor je leuke tekening! 
Ik vond het heel lief: xxx Joanne ♥♥♥ 
 
Lieve Marit, ik vind het heel leuk om met jou 
naar de ijvo te gaan! Liefs Joanne ♥ 
 
Hooi mam de ijvo is leuk van Bo 

  
4de dag is leuk. Laatste jaartje dus eff lekker 
genieten met zen alle ♥ -x- Nina 
 
Lieve Shaned ik heb een super leuke week 
hier op de ijvo. Ik hoop dat we volgend 

samen een hele toffe week hebben op de 
ijvo. Groetjes Shurooq 
 
Julie Visser gaa weg pieraminus 
 
Hallo wij zijn Q en N doei Q en N ♥ 
 
Beste wijk en de wijklieden zijn mooi dus 
jullie maken allemaal kans 
 
Ik ben een hut aan het maken en het is hier 
fantastisch 
 
Iemand heeft me geslagen anomine 
 
Het is hier superleuk op de ijvo! Groetjes 
Vivian S 
 
Hoi wij zijn Tess en Liv, unicorns bestaan 
het is bewezen door tess en liv. Dat was het 
weer. Doei #fakenieuws 
 
De ijvo is super benthe 

 
Mew van Calleigh 
 
Mikie… 
 
Hallo ik ben Calleigh Alexandera Lieshout ik 
vind het hier super leuk eevee eevee 
 
M’n ex zit op de ijvo 
 
Ik vind het super leuk op de ijvo. Het is het 
leukste feest van het jaar. Groetjes Roos de 
Kievit van de tapijt wevers 
 
Het is hier fantasties. De ijvo is het leukst. 
Groetjes Isis Schuman 
 
Martijn van de band is verliefd op Dyan van 
de piramidebouwers ♥ 
 
Als je dit leest lees je de ijvo krant 
 
Ik vind de ijvo heel leuk groed Jewi 

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 kinderen 

Het is hier fantastisch op de ijvo! Chimene 
 
Auw! Twee keer gestoken door een wesp! 
Maar nog steets leuk op de ijvo! 
 
Lieve noortje en rianne jullie heben een hele 
mooie hut liefs Guusje 
 

weg gone loesoe hallo pap & mamDit is 

dan de laatste ijvoheb veel plezier hier  
xx Nienke 
 

de yvo is awesome  gr. Eliel 
 
het is hier leuk en mama ik vindt het leuk dat 
je gister iets in de krant hebt gezet xx Merlijn 
 
au! 100 keer gestoken door een tijgmug niet 
een keer in de drab gestapt er zijn dinsdag 
60 kinderen vlauwgevallen !!  
 
lieve vriendinnen ik heb het supper met 
jullie. Met snoep koppen xx Iris torenstra 
 
ik vindt je lief mama groetjes, Merlijn 
 
WillBills- top broer ben je, en ook een 
supertimmerman 
 
De boefe moeten weg nu van aleyna 
 
De flitsende farao’s zijn de beste. Mijn 
klasgenoten zijn ook de beste xx Vera 
 
Aan alle kamelendrijvers. Wat hebben jullie 
mooie hutten gebouwd en goed je best 
gedaan bij de kraak de code. Jullie zijn 
toppers! Groeten van de wijkleiding 
 
Lieve papa, mama, Daantje, Dieuwertje en 
sepp. Ik heb het hier heel leuk en ik heb heel 
veel zin om weer met jullie lekker te spelen 
xx Noortje 
 
Ik ben vandaag alleen in mijn hut! Dat komt 
omdat mijn hutgenoot van de hut is 
gesprongen en ze heeft nu last van haar 
enkel. Dus besef hoeveel werk dat is! 
Groetjes Lieke 
 
Lieve familie ik mis julie een beetje ik vind 
het wel leuk op de IJVO maar ook weer best 
spannend want de diefen vin ik niet leuk! 
Maar de schoon maak dingen wel  
groetjes Kate 
 
de ijvo is SUPER LEUK liefs Jena 

 
hoi groet nova 
 
heb het hier super met daantje maarit en 
lizzz xxx julie v.w. 
 
we hebben de mooiste hut van onse wijk het 
is hier van tastis valentijn 
 
lieve mama. Ik vind het heel fijn dat we niet 
3 weeken op vakantie gingen omdat ik naar 
de ijvo wau love jou groetjes sverre xxx 
ik ben jenna uit de piramide bouwers en ik 
vindt dat de nijlvaarders en de egyptologen 

super goed bezeg zijn groetjes jenna  
 
de ivo is siper leuk en bouwen ook heel leuk 
danique 
 
onze hut is de beste Djaron 
 
lieve papa en mama het is hier supper leuk 
groetjes Esmee 
 
de ijvo is fantastiesch en ik kom volgend jaar 
zeker weer xxx julie 
 
hoi het is hier heel leuk! Helaas is het wel 
mijn laatste jaar  Gr. Amy 
 
lieve mama en papa ik heb het heel luk op 
de ijvo liefs lize 
 
van liz ik wil ff zeggen dat ik heel veel van 
deze mensen hou: marit danique luna 
jasmijn en julie 
 
hoi de yvo is super leuk. Groetjes marit 
 
lieve peppa big vrienden zijn: luuk en fenna 
ik heb zin in het nieuwe dans jaar  

gr. Nanouq  
 
het is hier fantasties! Ik wel hier elk jaar 
heen van Elin 
 
lieve vriendinnen ik heb een fijn dag met 
juulie gehat 
 
De ijvo is super vooral met m’n bestfriend 
elske. Die heeft het thema van de yvo 

bedacht  xxx Bo 
 
De nijlvaarders is de leukste wijk Lynn 
Steenvoorden 
 
Hoi ik ben liva en ik vind de ijvo supper xliva 

 
je bent de beste emma de emer 
 
lieve papa en mama ik heb het leuk op de 
yvo en frank zorgt goed voor me  
groetjes lynn x-x-x-x 
 

lieve Fedde,Heb je ook zo’n zin in 
Vrijdag?! Ik wel kan ik eindelijk mijn hut laten 
zien! En volgend jaar kom ik naar jou hut 

kijken! Liefs Hannah  
 
elvi au 38 gestoken door een wesp au au 
maar noog steets leuk 
 
hoi, mama, papa en Adam het is super leuk 
bij de yvo! Groetjes jenna 
 
Nix is beter dan de IJVO 
 
Jo! 
Groet Kato en Lotte 6b 
Kato 
 
Hey, mama 
De IJVO is super leuk! Love you 
X Kato Mulder 
 
I LOVE Junie conn 
Tu tu tu  
 
Het is hier zo leuk bij de IJVO  
I LOVE YOU Miska 

XXX Sanne ☺♥ 

 

Hoi met Lara Bye ♥ 

 
Hey Demi 
 
Hey Tuglé 
 
Lieve papa, mama, Kjell en Sverre het is 
hier super leuk op de IJVO  
XXX Mika ik hou van jullie 
 
Hey dasja 
 
Hoi Jill van het hui svan Sobek 
 
Ik vind de IJVO super leuk maar piramidos is 
niet leuk. Gr Floor 
 
Ik hou van mijnmoeder  
XXX Frederiek 
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Wist je dat… 
 Dit de 53ste IJVO is? 

 Er mensen bij zijn die al 35, 30 jaar 
vrijwilliger zijn? 

 Er ook een 25-jarige jubilaris is? 

 De IJVO het grootste huttendorp van 
Nederland is?  

 Hierdoor onder ‘grote evenementen’ 
valt zoals Lowlands en Pinkpop? 

 De IJVO blijft vernieuwen en 
verbeteren. 

 Er nu al wordt nagedacht over de IJVO 
van volgend jaar? 

 Dion Jansen en Dominique van Dijk 
hadden een romantische date 
voorafgaand aan de pubquiz  

 Dominique haar pasje vanmorgen bij 
Dion thuis had laten liggen. 

 En dus maar moet hopen dat Dion zijn 
bonnen met haar deelt. 

 Niels en Faan van de schitterende 
Scarabeeën al de hele week  
0,0 bier drinken, maar hier zelf niets 
van merken. 

 Joop en Cornell wel erg strak in het pak 
zitten. 

 Niels van de schitterende Scarabeen 
van nature al erg hot is. We hopelijk 
niet op zijn brandweerslang hoeven te 
vertrouwen. 

 Sebas zegt het liefste van onderen 
gefilmd wordt en wij dit nogal een 
ongepaste opmerking vinden. 

 Joska de pubquiz vorig jaar niet kon 
winnen en daarom is gaan 
presenteren.  

 Bjorn met Roos de slush puppy wilde 
bemannen maar dan ook willen 
zoenen.  

 Dat Bas, Dennis en Victor er gisteren 
voor hebben gezorgd dat we koud bier 
hebben en zichzelf tot de helden van 
de IJVO hebben benoemd.  

 Nienke er alles aan doet om Ronalds 
wedstrijd te saboteren. 

 Mitchell er écht heel veel voor over 
heeft om niks te hoeven doen. 

 Liselot bij onweer alleen zichzelf redt.  

 Het bestuur had ons gistermorgen 
regen beloofd, komen ze weer hun 
belofte niet na! 

 Als krant zijn we verantwoordelijk voor 
de communicatie, maar binnen de 
krant communiceren we niet.  

 Maar de M&M zijn wel heel lekker! 

 
 

 Yvonne van de Kamelendrijver 
eigenlijk een slavendrijver is volgens 
een blonde Nijlvaarder. 

 Arie de plee boy van de IJVO is? 

 André nog met twee vingers typt? 

 Influenza hier in een deuk om ligt? 

 Dick wel eens doet alsof hij je niet 
gehoord heeft als je iets tegen hem 
zegt. 

 Elske het thema heeft bedacht van de 
IJVO dit jaar. 

   
 

 Ze als dank een speciale rondleiding 
heeft gekregen met haar vriendin Bo. 

 Ze diep onder de indruk zijn van de 
IJVO  en de krant inspirerend vinden.  

 Het vrijwilligersfeest woensdagavond 
superrr gezellig was. 

 Lianne uit het Huis van Horus de 
leukste maar ook de ongemotiveerdste 
van de wijk is. 

 Nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 van ’t Kokkielied 
inmiddels een IJVO evergreen hit is? 

 
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) gratis 
foto’s in hogere resolutie worden 
opgevraagd.  

 
De tapijtwevers hebben de 
woensdagochtend gebruikt voor een 
geweldig leuke puzzeltocht. Wat kunnen 
jullie goed zoeken, puzzelen en raden. 
Jullie zijn geweldig en de schat ging snel 
open. Goed gedaan!  
De leiding van de Tapijtwevers. 
 
 

 

Toegangskaarten vrijdagavond 
Ieder kind heeft bij de uitreiking van de 
weekkaart 4 toegangskaarten ontvangen 
voor de vrijdagavond. Mochten er meer 
nodig zijn, dan kunt u deze kopen voor  
1 euro. De vrijwilligers die de munten en 
loten verkopen, verkopen ook de 
toegangskaarten. 

 

Mocht u spullen kwijt zijn? 

Gevonden voorwerpen worden op 
vrijdagavond uitgestald bij de 
informatiebalie. Ook op zaterdag, als u toch 
komt meehelpen, kunt u daar ook hiervoor 
terecht. Daarna worden de gevonden 
voorwerpen naar de Duitslandstraat nr 7 
gebracht, waar u op woensdag 4, 11 en 18 
september tussen 20.00 en 21.00 uur langs 
kunt komen. 

 
 
Huis van Anubis 
Een puntrijke week was het voor het Huis 
van Anubis! Alle punten gaan deze kant op: 
het sponzengooien, de quiz en de 
stormbaan.  
De stormbaan was ons hoogte punt: 
Alle kids gingen super van start! Over de 
heuvel, onder de netten door en 
buikschuivend naar de finish. De meeste 
hadden met deze warmte wel zin in een 
verfrissende duik, dus ook bijna iedereen 
was nat achter de oren!  
Vervolgens de beurt aan de vrijwilligers. De 
tijd om te breken: 1 minuut 19. Nou, daar 
draaien onze wijkleden hun hand niet voor 
om. Keihard, onder luid gejuich van alle 
kinderen, vlogen we over en onder alle 
obstakels. Bij binnenkomst, een nieuwe 
recordtijd: 49 seconden! Daar kunnen we 
wel een duik voor nemen. Zie de foto voor 
het bewijs... 
Is dit te evenaren volgend jaar? 
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