Morgen is het zover, de IJVOlympics gaan eindelijk van start.
Zoals jullie allemaal hebben begrepen kent de IJVO dit jaar een andere opzet dan jullie
gewend zijn, maar we gaan er voor ieder kind twee geweldige dagen van maken!
Laarzen
Door de regen van vandaag laten wij ons niet tegen houden. Het is wel verstandig om
morgen laarzen aan te trekken want het terrein zal zeker niet droog zijn.
Begeleiden van andere kinderen
Bij de IJVO-kaart van uw kind(eren) heeft u een gekleurde brief ontvangen met daarop
een tijdslot. We verzoeken u dringend om binnen dit tijdslot aan te komen. Wilt u ook
graag de kinderen van iemand anders begeleiden of wilt u deze taak in de week delen?
Voor het brengen kunt u de kleur van uw eigen begeleidersformulier aanhouden.
Niet mee naar de hut
De kinderen uit de jongste- en middenwijken
mogen worden gebracht tot aan het wijkbord.
Het is dus niet mogelijk om mee te gaan naar de
hut. U kunt vooraan bij het wijkbord gedag
zeggen. Deze plek is goed te herkennen aan het
Kiss & Go bord.
Ouders mogen dit jaar helaas niet helpen bij het
timmeren. We zullen zorgen voor voldoende hout
en ondersteuning bij het bouwen van de hutjes.
Verven van de hut
Op maandag en donderdag worden de hutten
gebouwd, op dinsdag en vrijdag gaan de kinderen
deze verven. Denk aan het meenemen van een
hamer en verfbakje/kwast. Voor verf en spijkers
wordt gezorgd.
Activiteiten
De Crea-tent, BBQ, spullenbazen en het Grillig theater staan ook dit jaar gewoon op het
terrein. Het kindercafé is beide dagen geopend, zorg dus voor wat geld als de kinderen
een snoepje, pannenkoek of broodje knakworst willen kopen. Limonade en water is de
hele dag door kosteloos verkrijgbaar. Geef altijd brood en drinken voor de lunch mee. De
kinderen krijgen na afloop van de IJVO-dag onze bekende IJVO-krant mee naar huis.
IJVO’s nieuwsshow is iedere IJVO-dag thuis te bekijken via ons YouTube kanaal.
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Iets langer door en ophalen
Wij mogen dit jaar gelukkig iets langer door. Dit betekent voor u dat u uw kind vanaf
16:00 kunt ophalen. Op de IJVO kaart van uw kind kunt u een gekleurde stip terug
vinden. Deze kleur correspondeert met het ophaalvak op het terrein. Hier kunnen jullie
elkaar gemakkelijk terug vinden en is er in ieder vak voldoende ruimte om afstand te
houden.

Indeling terrein
Dit jaar is de indeling van het terrein aangepast, in onderstaande tekening ziet u een
overzicht.

Volgt u alstublieft de aanwijzingen van de vrijwilligers goed op.
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