
 

 

IJVO’s OlymPers 
 

 

Ha kinderen! 
 

Wat een geweldige dag was het vandaag?! 
We hadden eerst een prachtige 

openingsceremonie van de IJVOlympics, 
waarbij alle sporters en de IJVOlympische 
vlam werden gepresenteerd door Beppie 

Ben-Er-Bij. Klara Knol en haar paard Ankie 
waren er. En natuurlijk de 

synchroonzwemmers Rolly en Polly. Wat 
zagen zij er mooi uit! Ook Billy de Bokser was 
aanwezig. Hij helemaal voor de prijzen, want 
hij heeft nog nooit iets gewonnen. Misschien 

op deze IJVOlympische spelen wel? 
 

Maar wat gebeurde er nou? Wie waren die 2 
duistere types die de IJVOlymische vlam 

hebben gedoofd? En hoe krijgen we de vlam 
weer aan? 

 
 

Tot morgen! 
Beppie Ben-Er-Bij 
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Morgen niet vergeten: 

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

 DIP: Drinken, Insmeren, Petjes. 

 Regenkleding en laarzen of stevige 
dichte schoenen 

 Verfkwasten en blikjes 

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

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

 

 
Wat wordt het weer? 
Weersvoorspelling Dinsdag: 
Sportief weer! 

  
 

 
EHBO 
Wat zijn wij blij om als EHBO ook weer 
aanwezig te zijn op de IJVO. Afgelopen twee 
jaar hebben we thuis maar pleisters zitten 
plakken en splinters verwijderd. Dit jaar 
zitten we weer klaar voor de kinderen. Maar 
wat blijkt… de hutjes zijn niet gebouwd door 
de ouders. Het lijkt wel alsof de hutjes veel 
veiliger zijn, want we hebben om 11:30 uur 
pas 23 EHBO’tjes gehad. Normaal veel en 
veel meer… Gelukkig nog geen wespen 
gezien. 
 
Tussenstand: 
7x pleisters 
5x spijker in voet 
2x op vinger geslagen (anders veel 
ouders…) 
1x splinter 
1x kneuzing 
1x spijker tegen hoofd 
1x plank tegen hoofd 
8x overige (blaar, op hoofd gevallen, wondje 
onder nagel, etc) 
 
Misschien moeten we op zoek naar een 
nieuwe hobby. We twijfelen of we een 
misschien een schoenenpoets dienst 
moeten beginnen voor de ouders. De ouders 
kwamen allemaal bij ons langslopen. Eerst 
waren het witte schoenen, maar wij zagen 
alleen nog maar bruine. Als er nog andere 
suggesties zijn, horen wij het graag. 
Wel hebben we nog een tip voor ouders… 
een extra veilig zooltje in de schoen/laarzen. 
Dat helpt tegen spijkers in de voeten. Verder 
als kinderen laarzen aan doen, is het 
raadzaam om lange sokken te dragen, die 
boven de rand van de laarzen uitkomt. En 
een extra paar sokken is ook niet verkeerd 
 
Groeten van de EHBO’ers 

Hey kids,  
Vanavond rond 18.00 uur. Kunnen jullie jezelf 
terugzien bij IJVO’s nieuwsshow video 
Facebook ( ijvosnieuwsshow), youtube (ijvo) 
en volg Gina via tiktok (Gina-IJvo). En oefen 
ons leve-de-ijvo dance. Kunnen we hem 
vrijdag samen doen! 
Xoxoxo Pien and Gina 

 
Het IJVO Lied (naar: De Zilvervloot)  
  
Zeg heb je het al gehoord van de IJVO dit jaar 
We gaan weer een stadje bouwen  
En iederéén timmert een hut in elkaar  
En loopt er met hout te sjouwen  
  
Het is toch zo zijn een IJVO-er te zijn 
Je maakt de week wel vol, met spanning 
en met lol  
Daar bij de IJVO beleef je wat  
  
Daar bij de IJVO, de IJVO, vakantie sta-
a-a-a-a-d  
Daar bij de IJVO, de IJVO, vakantie stad  
  
Wat is er aan de hand met de IJVO dit 
jaar  
We gaan er een feest van maken  
We zijn voor de 55e keer bij elkaar  
En dat schreeuwen we van de daken  
  
Het is toch zo zijn een IJVO-er te zijn  
Je maakt de week wel vol, met spanning 
en met lol  
Daar bij de IJVO beleef je wat  
  
Daar bij de IJVO, de IJVO, vakantie sta-
a-a-a-a-d  
Daar bij de IJVO, de IJVO, vakantie stad 

 
 

!! BELANGRIJK !! De feestavond op 
vrijdag voor de IJVO een zeer 
belangrijke inkomstenbron. Helaas kan 
deze avond dit jaar niet doorgaan 
vanwege alle maatregelen. Wel gaat 
onze grote IJVO-tombola door. De 
verkoop van deze loten is dit jaar dus 
extra belangrijk! 
 
Grote IJVO-Tombola met mooie 
prijzen! Loten worden aan het eind van 
de IJVO-dag verkocht op het 
voorterrein en bij Primera Achterveld. 
De loten kosten €1,- per stuk.  
 
Dit jaar is er ook een speciale 
kinderloterij! Op de IJVO-kaart staat 
rechtsonder een nummer. Dit is het 
lotnummer voor de speciale 
kinderloterij.  
 
De trekking wordt vrijdag 27 augustus 
om 19.00 uur via een speciale 
vrijdagavond-uitzending op www.ijvo.nl 
bekend gemaakt. 
 
 
 

Er worden elke dag foto’s 
gemaakt op IJVOlympics. 
Deze kunt u bekijken via 

www.ijvo.nl 
 

 
 

De jarige van vandaag: 
 

Nick Edelbroek 
Izé Schoonderwoerd 

Jens Buijen van Weelderen 
Damian Lendvai 

Djonne Blok 
 

Hartelijk gefeliciteerd allemaal!! 
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Het is leuk met mijn vriendinen. We bouwen 
hutten. We gaan plezier maken. Het is super 
leuk! Dit was het doei 
 
Gefeliciteerd Nick. Groetjes Djaron, Levi en 
Dean 
 

 
 
Ze zeggen “kom verzoek nummer indienen, 
ze zetten m niet eens op wij waren eerst 
Nokia kwaliteit weer dit 
 
Het is hier fantastisch 
 
Kaas!  
 
 
K3 is de beste!! 
 
Hoi 
Hgh  
 
 
Hoi, groetje je 
Ma Amelia 
 
Hai ik ben Romi en Sitha en we zitten alleen 
in een hut maar we hebben zelf een dak op 
de hut zetten 
Helpppppppp! 
 
Haii  
Romi en ik zijn dus allen met z’n 2e in een 
hut. Ik d8 dat het moeilijk zou zijnom een hut 
met z’n 2e te maken. 
HELP! 
 
             (grapje) 
 
Hé we moesten verplatsen. En toen 
moesten we op nieuw beginnen 
Tess Sluijs 
 

 
 
Lieve Rob en Carice, 
Veel plezier op de IJVO 
Liefs, Ellen en Lysan 
 
Mag ik in de krant 
 
Trots op de boer 
 
Hoi, ik ben yuna en ik ben cool ik zit nu met 
juultje en we zeggen chonanimonjekjo 
 
Zonder boeren zit je naar een leeg bord te 
loeren 
 
STIJN 
 
 
 
Hoi, hier met Elianthe en Sterre. We vinden 
het hier erg leu. We zijn erg trots op onze 
hut en op ons team kom zeker eens kijken 
Doei doei 

 
 
 
Het is hier heel erg leuk. Groetjes Rosa 
 
Hoi het is hier leuk 
 
Hoi groetjes Mayloe 
 

 
 
 

Nieuws van ouders: 
 
Lieve Faiz en klasgenootjes (groep 5A van 
de Torenuil), Jullie allereerste IJVO! Heel 
veel plezier en maak er 2 hele mooie 
gezellige dagen van. 
Liefs, Papa (Houssam), mama (Esther) en 
Yarah 
 
Lieve Milan en klasgenoten (groep 8a vd 
Ark). Hele fijne 2 dagen van deze speciale 
IJVO! Kusjes, Mama, papa en Liza 
 
Dubbel feest op de IJVO 
Nick van de Skatende Softballers VAN 
HARTE GEFELICITEERD!! Djaron, heel 
veel plezier met al je klasgenoten. 
Dikke kus, mama 
 
Lieve Mees! Yes, de IJVO is er weer! Zo 
leuk! Maak er 2 prachtige dagen van; bouw, 
vier, speel en geniet! Wij zijn echt zo, zo 
trots op jou! Dikke kus, papa, mama en 

Roos! 
Lieve Marit. 
Wat fijn dat je weer naar de IJVO mag! Ook 
al is het maar 2 daagjes. Geniet ervan!!!  
Liefs je grote zus Joanne (en Anniek en 
Laureen) 
 
Lieve Finn, 
Veel plezier op de IJVO! 
Maak een mooie hut met je vrienden!  
Fijne dag!!! 
Dikke knuffel 
Mama, papa en Lily 
 
Lieve Klimmende Kanoërs 
Wat is het fijn om jullie in onze wijk te 
hebben. Jullie zijn enthousiast, gezellig, 
timmeren geweldige hutten en weten de 
weg (naar de snoeptent) meteen. 
 
Wijkleiding 
 
Bedankt krant! 
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De Olympische Spelen 
 

De Olympische Spelen is een van de grootste en mooiste sporttoernooien van de wereld. Meer dan tienduizend sporters uit de hele wereld doen 
eraan mee. Duizenden fans komen de sporters aanmoedigen. Je kunt niet zomaar meedoen aan de Spelen. Sporters zijn jarenlang bezig met 
trainen, het behalen van limieten en het voldoen aan kwalificaties. De Olympische Zomerspelen worden iedere vier jaar gehouden. Er zijn 
Zomerspelen en Winterspelen. De Olympische Winterspelen worden ook elke vier jaar gehouden. Om de twee jaar is het dus een Olympisch jaar. 

 

De Olympische vlag 
       

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olympische medailles 
Wie eerste wordt krijgt een gouden medaille. Wie tweede wordt krijgt zilver. 
Nummer drie krijgt brons. Tijdens de Spelen in Londen in 1908 werden 
medailles voor het eerst uitgedeeld. De nummers één tot en met acht krijgen 
ook nog eens een Olympisch Certificaat. Dit wordt ook wel het Olympisch 
diploma genoemd. Het Olympisch diploma betekent dat je bij de beste acht 
van de wereld van jouw sport hoort. Je krijgt dan financiële steun om je sport 
te blijven beoefenen.   
 
De medailles in Tokyo van 2021 gemaakt zijn van gerecycled materiaal. Er 
is in Japan een speciale inzamelingsactie gehouden waarbij ruim tienduizend 
mobieltjes zijn ingezameld. Want wist je dat er in je mobieltje een stukje 
goud, zilver en brons verstopt zit? Iedere oude smartphone levert 0,048 gram 
goud, 0,26 gram zilver en 12 gram koper op. Het duurde dus 4 jaar voordat 
er genoeg goud, zilver en brons was voor de medailles in Tokyo.  

 

Mascottes  
Al zo’n vijftig jaar is er tijdens de Spelen een speciale mascotte. Een mascotte 
staat symbool voor het land waar de Spelen gehouden worden. Elke Olympische 
Spelen heeft dus een eigen nieuwe mascotte. Mascottes kunnen de sporters 
oppeppen, of geluk brengen. Soms zijn er meerdere mascottes tegelijk, zoals in 
PyeonChang. Vaak zeggen de mascottes iets over het land waar de Olympische 
Spelen  gehouden worden. Soohorang (de witte tijger, die symbool staat voor 
vertrouwen, kracht en bescherming) en Bandabi (de Aziatische zwarte beer, die 
symbool staat voor doorzettingsvermogen en moed). 
 

Ook jij kunt meedoen 
In 2010 zijn voor het eerst de Jeugd Olympisch Spelen gehouden. In Singapore. Ongeveer 3600 talenten tussen de 15 en 18 jaar deden mee. Dit 
vindt om de 4 jaar plaats. En er zijn Winter- en Zomerspelen. Ook is er om de twee jaar een Europees Jeugd Olympisch Festival. Zodat talenten al 
vroeg kunnen leren en veel kunnen oefenen om later deel te nemen aan de Olympische Spelen. De volgende Jeugd Olympische Spelen vinden 
plaats in Dakar in Senegal, in oktober en november.   

De oude Olympische Spelen 
 

Wanneer zijn de Olympische Spelen begonnen? Er is een 
heel oud Grieks verhaal dat gaat over Herakles. De oude 
Grieken geloofden dat er ooit een volk leefde, van hele 
sterke en moedige helden. Dit heet de Griekse mythologie en 
is het geheel van Oud-Griekse mythen en sagen. Dit zijn 
verhalen over goden, halfgoden en het contact tussen goden 
en mensen. Zeus was volgens de Grieken de koning van dat 
godenvolk: de oppergod. Hij heerste vanaf de berg Olympus. 
Herakles was volgens het verhaal de zoon van Zeus. Hij was 
een Griekse held en halfgod, en werd beroemd om de 12 
moeilijke werken die hij uitvoerde in opdracht van de koning. 
Hij vocht bijvoorbeeld met een leeuw en een stier en ving 
een beer. Herakles was een echte held, die door de 
combinatie van enorme kracht en een flinke dosis slimheid 
machtige daden kon verrichten. Deze Herakles zou de eerste 
Spelen georganiseerd hebben.  

 

Pierre de Coubertin bedacht in 1914 de 
Olympische vlag. De vijf ringen laten zien 
dat de vijf werelddelen, en dus alle atleten, 
met elkaar verbonden zijn. De kleuren zijn 
gekozen, omdat ten minste een van deze 
kleuren in de vlaggen van alle landen zit. De 
achtergrond is wit, want wit is de kleur van 

de vrede. 
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De Olympische Spelen – Quiz 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oplossingen; vraag 1: waar ; vraag 2: A ; vraag 3: C ; vraag 4: C ;  vraag 5: B ; vraag 6: A ; vraag 7: B ; vraag 8: A ; vraag 9: waar ; vraag 10: niet waar  

1. De Olympische Spelen zijn begonnen als een religieuze 
ceremonie     waar / niet waar 
 

2. Wat is de betekenis van de Olympische ringen 
A. Ze staan voor de vijf werelddelen 
B. Ze staan voor de verschillende sporten 
C. Als je deze kleuren mengt kun je alle kleuren krijgen 
 

3. De jongste atleet uit de geschiedenis was een 
A. 18-jarige Belg 
B. 12-jarige Zweed 
C. 10-jarige Griek 
 

4. De oudste atleet uit de geschiedenis was een  
A. 68-jarige Zweed 
B. 40-jarige Rus 
C. 72-jarige Zweed 
 

5.  Wanneer was de eerste Olympische uitzending op de televisie 
A. 1940 
B. 1936 

C. 1918 

6. Wanneer vinden de Zomer- en Winterspelen plaats? 
A. De Zomerspelen vallen altijd in een schrikkeljaar de 
Winterspelen in twee jaar daarna 
B. De Winterspelen vallen altijd in een schrikkeljaar de 
Zomerspelen in twee jaar daarna 
C. De Zomer- en Winterspelen vallen altijd in een schrikkeljaar  
 

7. Zijn de medailles van echt goud? 
A. De medailles zijn van puur goud 
B. De medailles zijn van zilver met een dun laagje goud 
C. De medailles zijn van zilver en worden goudkleurig geverfd 
 

8. De Olympische Spelen werden geannuleerd in 
A. 1916, 1940 en 1944 
B. 1940 en 1944 
C. 1916 
 

9. In het oude Griekenland werd kleding niet toegestaan tijdens de 
Olympische Spelen    waar / niet waar  
 

10. De Olympische fakkel wordt aangestoken omdat het koud is 

tijdens Winterspelen   waar / niet waar  

Olympische Spelen IJVO 2021 
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Start IJVO maandagochtend 23 augustus: We mogen weer!  
 
Hallo allemaal! 
 
Na enige onzekerheid kan de IJVO dan toch doorgaan, joepie!! Echter met de nodige aanpassingen zoals; looproutes, poortjes, geen hulp meer bij 
het bouwen van hutjes door de ouders in de jongste en middelste wijken. Maar wat gelukkig wel hetzelfde is gebleven is het modder soppen!  Er 
werd voorzichtig geglibberd naar de wijken, vele ouders hadden er qua schoeisel rekening mee gehouden, ook zagen we mooie witte schoenen (en 
zelfs nieuwe schoenen) veranderen van kleur…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bij de jongste wijken waren er al basishutjes gebouwd dus de kinderen mochten een hut uitzoeken en deze vandaag en morgen verder versieren. 
In de midden en oudste wijken bouwen de kinderen zelf een hut met behulp van de wijkleiding, hier ontstaan gelijk nieuwe vriendschappen. De 
oudste wijken mogen het dit jaar weer zelf doen zoals ook andere jaren, voor sommige is dit het laatste IJVO jaar. Hier zie je aan het eind van de 
dag dat ze met weemoed het IJVO terrein afgaan, klaar voor de volgende fase, 1ste jaar middelbare school. Voor de jongste is het allemaal heel 
spannend, wat gaat er allemaal gebeuren en hoe werkt het? Nou ook dat komt goed en went snel. 
De ouders mogen hun kind tot het wijkbord brengen daar afscheid nemen; “Kiss & Go”,  dan naar huis via de vaste looproutes. 
 

Dit verliep super goed! Einde van de dag zien zij                        
hun kinderen weer bij de poort,                                            

een beetje zwart van de modder,                                                                   

moe maar voldaan, op naar morgen! 
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Modder op de IJVO 
 

WARNING  
PAS OP VOOR GLADHEID!! 

 
 
Het is vandaag glad op het IJVO terrein! Door alle regen van afgelopen weekend ligt er aardig wat modder, trek dus stevige laarzen aan en loop 
voorzichtig.  
 

Wist je dat? 
Varkens modder nodig hebben om af te koelen.  
Varkens kunnen niet net zoals wij zweten, om dus af te koelen hebben varkens een modderbad nodig. Eerst voelen ze met hun neus of er een 
fijne kuil ligt, als ze die hebben gevonden ploffen de varkens lekker in de modder om af te koelen.  

 
Recept voor de perfecte modder.  
Wat heb je nodig: 
 

1. Een bak of een emmer  
2. Iets om mee te roeren zoals een kinderschep 
3. Water 
4. Zand  

 
Aan de slag 

Als je alle benodigdheden heb verzameld kun je aan de slag. Pak je emmer erbij en vul deze 
met een laagje zand. Voeg hier steeds in kleine beetjes water aan toe en blijf tussendoor goed 
roeren, zodat het water goed mengt met het zand. Als je modder de dikte is die jij wilt hebben, 
stop je met het toevoegen van water en kun je lekker met je modder gaan kliederen. 

TIP: Vergeet na afloop niet je handen en je spullen schoon te maken. 

 

Modder op het IJVO terrein 
Kinderen trekken een vies gezicht. Wat is dat voor spul je wordt er vies van, het blijft plakken, het 
stinkt en het ruikt zuur, Als het droogt wordt het stof en je krijgt er dan droge handen van. Vroeger 
werden er huizen mee afgewerkt. In warme landen gebeurt dit nog steeds alleen wordt dat gedaan 
met leem. Maar op het IJVO terrein is dit een mengsel van klei en water.  
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IJVO en Corona 
 
Een uitdaging. Een echte uitdaging mag je wel zeggen. Natuurlijk is het elk IJVO jaar geen gemakkelijke opdracht om de week te 
organiseren. Zelfs niet na 55 jaar. Het draaiboek wordt steeds opnieuw beoordeeld. Wat moet er aangepast worden. Nieuwe ideeën 
worden uitgewerkt en aandachtspunten uit de evaluatie worden nog een keer beoordeeld. De maatschappij verandert, dus ook de 
IJVO. Achter schermen wordt alles geregeld, van bestelling tot aan vergunningen. Van thema tot aan de inschrijving. Te veel om 
allemaal op te noemen. 
 
Maar het wordt pas echt spannend als pas heel kort voor de week pas kan worden besloten of het door kan gaan! Dat is ongekend en 
zeer hectisch. Is alles goed afgewogen? Is overal aan gedacht? Hebben we juiste oplossingen? Zijn 1500 kinderen niet te veel? Oké, 
dan doen we toch 2 keer 750. Klinkt simpel maar dat was het zeker niet. Want er moet dan nog veel meer worden aangepast.  
 
Vorig jaar voor het eerst een digitale IJVO. De thuisblijvo. Toen al werd duidelijk hoe flexibel en creatief de organisatie is. Met veel 
inzet en energie werd dat mogelijk gemaakt. Alles in verwachting dat 2021 een normale IJVO wel weer mogelijk zou zijn. Hoe anders 
blijkt dat in werkelijkheid. Pas 3 weken voor de IJVO kon de knoop worden doorgehakt. Na veelvuldig overleg binnen het bestuur, met 
de wijk en tenthoofden, met gemeente en met leveranciers. Een enorme opgave om tot het juiste besluit te komen. Risico’s af te 
wegen, het maatschappelijk belang. Maar zoals Maud, bestuurslid, het verwoordt …. de kinderen staan op 1. Voor hen is het na een 
jaar digitaal onderwijs van het grootste belang om een onbezorgde IJVO te kunnen meemaken. Even lekker in de buitenlucht met 
elkaar feest vieren. 
 
Is dat gelukt? Volgens de ouders, de kinderen en de leiding zeker. Het is anders, dat is waar. Maar het echte IJVO-gevoel is er nog 
steeds. Wat minder hamer geluid. Maar we kunnen hutten bouwen. We kunnen schilderen. We kunnen snoepjes kopen. We kunnen 
heerlijk genieten op ons vertrouwde terrein met vlaggen en tenten. 
 
En wat is de IJVO toch gelukkig met alle medewerking, begrip en aangeboden ondersteuning. Leveranciers denken mee en zorgen 
dat de risico’s minimaal zijn. Kan het toch niet doorgaan dan zijn ze bereid om alleen de echte kosten in rekening te brengen of zelfs 
kwijt te schelden. De gemeente is zelfs op hun vakantieadres nog bereikbaar voor afstemming en advies. En dan de vrijwilligers. Alle 
lof. Een IJVO gaat om de kinderen maar de vrijwilligers halen ook hun energie uit de dag afsluiting en het samen zingen. Dat gaat 
helaas dit jaar niet. Iets waar het bestuur dus enorm trots op is dat iedereen er nog steeds staat voor de IJVO. Voor de kinderen dus.  
 
Met een tevreden gevoel en een grote lach staat het bestuur te staren over het terrein. Na een jaar vergaderen via Zoom is dit wel de 
ultieme beloning. Alle geïnvesteerde tijd in het bedenken van oplossingen is het nu allemaal waard. Zelfs de 5 uur durende vergadering 
om het definitieve besluit te nemen. Unaniem zelfs. Alles is door de aanvankelijke verschillende opvattingen besproken en 
meegewogen. Alle gemaakte afwegingen als kan het wel, moeten we het wel door laten gaan, is het financieel haalbaar. Het valt 
allemaal op zijn plek. Ja het kan wordt nu bewezen. En de kracht van de organisatie is daardoor zichtbaar. Alle ervaringen en meningen 
worden meegenomen in de voorbereiding.  
 
Tijdens het interview schalt de muziek over het terrein. De hutten krijgen vorm. Voor de jongste kinderen staat er een casco klaar om 
afgemaakt te worden. Voor de midden en oudste wijken ligt er genoeg hout om zelf een hut te bouwen. Zonder hulp van de ouders. 
Die kunnen dit jaar niet meehelpen in verband met de maatregelen. Daar is alle begrip voor. Ook de ouders denken en helpen mee.  
 
Nu genieten van deze week. En alvast een denken aan volgend jaar. Kunnen we dan misschien weer alles zoals we gewend waren? 
Is een ouderavond weer mogelijk? Kunnen we de financiën weer op peil krijgen? En wat zou het super zijn als we dan ook weer kunnen 
uitpakken met een jubileum. 
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Hoi, onze hut was niet stevig hij storte in 
elkaar dus toen kwam er gelukkig iemand 
helpen : ) 
 
Lila = is mooi dat most ik heel even 
vertelen 
 
EHBO is super handig 
 
Hoi, onze hut stortte in moest ik melden 
 
Er is een kind in een spijker gesprongen en 
werd vervoerd met een kruiwagen 
Goeie service 
 

 
 
Hoi 
 
De hutten zijn af en het was heel leuk op 
de ijvo voor de kideren je moet naar de ijvo 
 
Hoi roze is mijn lievelings kleur en lize is= 
mooi dat moest ik melden : ) 
 
De hutten zijn heel mooi geworden 
 
Hoi ik heb slush puppy gedronken 
 
De ijvo is leuk en de pannenkoeken zijn 
lekker 
 
Hoi de ijvo is leuk  
Groetjes Otje 
 
Hallo, als je dit leest, lees je de trotste krant 
van de wereld 
 
Lieve mensen, ik wort profvoetballer 
 
Hoi, Fenna ik vindt het heel leuk met jouw 
op de ijvo! En je ben de beste ooit! I love 
you! 
Van: Kiara en Indah! 

 
Hai! 
Papa, mama, Sophie en mijn beste 
vriendinnen! 
Vooral Saar, Juli, Ellai, Guusje, Rose en 
Feline en Aylin en Pippa en degene 
hiervan die in mijn hut zitten, het is super 
gezellig met jullie!en Sophie-papa en 
mama – I love jullie! 
Waren jullie maar bij! Het wordt een mooie 
hut en het is feestachtig 
Hou ik van! 
Groetjes aan iedereen die hierin staat van 
Dorah 
 
Lieve Chantal en Frank, jullie zijn heel lief 
en ik vind het heel leuk 
Groetjes Kyra 
 
Twee aapen zitten in een boom, zegt de 
een lekker wintje hè 
Ja zal ik er nog één laten 
 
Evi ik vint je lief 
 
Spookhuis springkusen sluchpuppy 
 
              De ijvo is veel + leuker + dan ik            
dacht en er is heel veel te doen 
                       Groetjes Faye 
 
 
Liefe liefe bo je bent de lerliefste 
 
Yara je kan lief speele 
 
Bij de knutseltent kan je hele leuken dingen 
knutselen zoals een spookje 
 
Lieve denise 
Het gaat goed op de ijvo en het is hier leuk! 
 
Lieve papa & mama 
Ik hou van jullie de ifo is super leuk 
Groetjes Finn 
 

 

 

 
Deze dag ijvo was top wel jammer dat 
geen 5 dagen zijn, maar het is niet minder 
leuk geworden het is hier nog steeds heel 
gezellig 
Groetjes Leah! 
 
Hallo Veerle 
Kusjes Beril 
 
Hoi het is super leuk de ijvo je vermaaktje 
bij de ijvo in de vakantie maar het zijn 
normaal 5 dagen ijvo maar vorig jaar kon 
het niet maar dit jaar wel maar wel 2 dagen 
het is super leuk ga daar ook heen 
spookhuis het knutselen en nog veel  meer 
Groetjes Lisa 11 jaar 
 
Hallo ik vind het suuper leuk op de ijvo  
Liefs Olivier Shepherd 
 
Lieve Denise 
Het gaat heel goed op de ijvo er is veel te 
doen en je verveelt je er niet 
Liefs Marc 
 
 
Van Mike 
Veel succes papa met je examen 
 
Hë kids ijvo is super 
Liefs Lucy Sh 
 
Deze dag op de ijvo was top! Ik ben blij dat 
we naar de ijvo konden gaan ondanks 
covid-19 
Gr. Benthe 
 
De ijvo is zoals altijd weer hartstikke leuk!! 
 
Lysanne 
 
Ik had vandaag net geen spijker in mijn 
voet hij ging tussen mijn teen 
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Vind de weg door het Olympisch 
vuur. Begin bij de vlam en eindig in 
het stadion. 
 

Verbind alle letters en maak de 
Olympische cirkels af 
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