Informatiebrief IJVOlympics 2021
In verband met de coronasituatie moeten wij een aantal maatregelen nemen waardoor de IJVO anders
verloopt dan voorgaande jaren. Wij snappen dat niet iedere maatregel even leuk is, maar alles draagt bij
aan de veiligheid. Wij hopen op uw begrip én op uw hulp om er een mooie week van te maken.
In deze informatiebrief leggen wij alles stap voor stap aan u uit.
Gezondheidsklachten
 Als één van uw gezinsleden corona gerelateerde klachten heeft danwel een postieve coronatest blijft
het hele gezin thuis.
 Kinderen met klachten dienen zo snel mogelijk te worden opgehaald van de IJVO. Kinderen worden
op de IJVO niet getest met een zelftest.
 In het geval van een positieve coronatest bij één van de kinderen, blijven alle kinderen uit de hut
thuis.
Zelftesten
Vanuit de overheid is het dringende advies om ELKE DAG voordat uw kind naar de IJVO gaat thuis een
zelftest te doen. Dit zodat u zelf zo goed mogelijk kunt beoordelen of u veilig naar het terrein
kunt komen.
Indien u niet zelf over een zelftest beschikt kunt u deze via dit formulier aanvragen. Geeft u dit alstublieft
voor 18 augustus door. Wij zorgen dan dat u voordat de IJVO begint de zelftests kosteloos thuis ontvangt.
U kunt aangeven hoeveel tests u nodig heeft. 1 kind voor 2 dagen = 2 tests, 2 kinderen voor 2 dagen = 4
tests, enz.
Openingstijden IJVOlympics 2021
Maandag 23 augustus van 09:00 tot 16:00
Dinsdag
24 augustus van 09:00 tot 16:00
Donderdag 26 augustus van 09:00 tot 16:00
Vrijdag
27 augustus van 09:00 tot 16:00
Splitsen IJVO-week
Zoals u inmiddels vernomen heeft zijn wij genoodzaakt de IJVO dit jaar in 2 groepen van 750 kinderen te
splitsen. Iedereen heeft inmiddels een mail gehad waarin staat op welke dagen hij / zij welkom is.
Voor wie deze gemist heeft, hieronder een overzicht:
Maandag & Dinsdag

Donderdag & Vrijdag

Turnende Tennisser

Zeilende Zwemmers

Klimmende Kanoërs

Schoonspringende Surfers

Basketballende Boogschieters

Handballende Hordelopers

Boksende Badmintonners

Worstelende Waterpoloërs

Hoogspringende Honkballers

Roeiende Rugbyers

Skatende Softballers

Schermende Synchroonzwemmers

Gewichtheffende Golfers

Verspringende Veldrijders
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Maandagochtend / Donderdagochtend
Het is door de corona maatregelen voor ouders/begeleiders dit jaar niet toegestaan om te komen
helpen met het bouwen van een hutje. In de jongste wijken zorgen wij dat er hutjes klaarstaan waar nog
genoeg aan te timmeren valt. Er is voor de midden en oudste wijken meer dan voldoende hout em hulp
beschikbaar, dus daarover geen zorgen. Ook als het terrein wat later betreden word is er nog genoeg.
Iedere ochtend
Kinderen uit de jongste en midden wijken mag u brengen tot aan het wijkbord voor de hutjes, helaas mag u
niet meelopen tot de hut. Kinderen van de oudste wijken komen zelfstandig het terrein op.
Bij het betreden van het terrein moet het toegangspasje worden gescand. Zorg dat u deze meegeeft en
paraat heeft.

Ieder gezin krijgt een kleurcode toegekend. Rood, groen, blauw of geel. Deze kleurcodes
corresponderen met een tijdvak waarbinnen u bij het IJVO terrein mag aankomen. We vragen u
dringend zich hieraan te houden. Dit om een zo goed mogelijke spreiding van personen te bereiken.

Tijdvak Geel
Tijdvak Rood
Tijdvak Groen
Tijdvak Blauw

= 08:50 tot 09:00
= 09:00 tot 09:10
= 09:10 tot 09:20
= 09:20 tot 09:30

De kleurcode kunt u terugvinden in de envelop die u thuis ontvangt. Hierin
zit uw begeleiderformulier, dit is een groot gekleurd vel papier met daarop
uw tijdvak vermeld. Het formulier is bedoeld voor de begeleiders van de
kinderen, neem deze dus mee als u naar het terrein komt! Er is per gezin
maar 1 begeleider toegestaan, vandaar dat er ook maar 1 gekleurd vel
papier in de envelop zit.
Op de toegangspasjes van de kinderen die ook in de envelop zitten vindt u
een gekleurde stip op de achterzijde. De kleur van deze stip
correspondeert met het begeleiderformulier. Deze gekleurde stip is
belangrijk voor het ophalen van uw kind na de IJVO. Vooraan het terrein
worden er 4 gekleurde vakken gemaakt die weer corresponderen met de
stip op de pas. Zo kunt u gemakkelijk met uw kind afspreken waar jullie
elkaar kunnen vinden na de IJVO. Ook dit is uiteraard om het voor iedereen
mogelijk te maken op een verantwoorde manier afstand te houden. Heeft
uw kind dus een rode stip, wacht dan in het rode vak op uw kind.
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Feestprogramma vrijdagavond
Dit kan helaas niet doorgaan dit jaar. Binnen de huidige corona maatregelen is het niet mogelijk om dit te
organiseren. Er zal dus niet zoals andere jaren een groot feest zijn op het voorterrein met eten, drinken,
muziek en spelletjes. Het is dus helaas ook niet mogelijk om de hutjes te komen bekijken op
vrijdagavond.
Wat neem je mee of doe je aan:
 ĲVO-kaart (hang ‘m met een keycord of touwtje om je nek).
 Een hamer.
 Een verfkwast en bakje voor de verf.
 Eten en drinken. GEEN energiedrankjes!
 Drinken in een plastic fles of beker doen,niet in glas!
 Neem niet te veel zoetigheid mee i.v.m. de wespen.
 Trek niet je mooiste kleren aan; de meeste kan je na afloop weggooien.
 Een extra setje droge kleren (voor een ongelukje of goed watergevecht).
 Dichte schoenen (als je laarzen aan doet…zet je naam erin en vergeet geen sokken aan te trekken).
 Een regenjas en een petje.
Vergeet niet:
 Gebruik van mobieltjes is niet toegestaan.
 Als het mooi weer is, smeer je dan in met zonnecrème voordat je naar de ĲVO komt.
Overdag ophalen van de IJVO
Als kinderen overdag het ĲVO-terrein moeten verlaten i.v.m. ortho, doktersbezoek etc., neem dan ’s
morgens een briefje mee en lever dit in bĳ de infobalie. Breng ook het wĳkhoofd op de hoogte. Tot 15.00
uur is het mogelĳk om je kind op te halen (indien bekend), daarna niet meer. Dan blĳft het kind tot het
einde van de ĲVO-dag. Komt u eerder uw kind ophalen ga dan vanaf de Noord-Ĳsseldĳk rechtdoor over het
pad naar de ontvangstbalie en meld u daar aan. De hoofdpoort is afgesloten.
Vrijwilligers
Uiteraard vragen wij van onze vrijwilligers ook al het mogelijke om uw kind op een zo veilig mogelijke
manier te begeleiden. Een aantal extra maatregelen die wij hebben getroffen.






De vrijwilligers zullen anderhalve meter afstand bewaren tot de kinderen, tenzij er sprake is van een
spoedeisende situatie.
We doen een dringende oproep aan al onze vrijwilligers om dagelijks thuis een zelftest te doen
voordat ze naar het IJVO-terrein komen, ook bij volledige vaccinatie. Wij stellen hiervoor aan iedere
vrijwilliger, elke dag, een zelftest beschikbaar.
Ook bij werkzaamheden voor het begin van de IJVO week zelf vragen wij iedereen dagelijkse een
zelftest te doen.
Bij Corona-gerelateerde klachten blijven ook vrijwilligers thuis en is er voldoende reserve
beschikbaar om eventuele vrijwilligers te vervangen.
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