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Wat was het spannend vandaag in het huisje van 
Bazir daar diep onder de grond. Door de heerlijke 
klamme kamillethee van Gommie bleef het lang 

rustig, maar toch ging het mis. De wolf, trol en de 
prinses zijn uit het boek tot leven gekomen! Zijn de 
wolf en de trol lief, of toch een beetje eng? In ieder 

geval weten we al dat de prinses geen lieverdje is. Ze 
heeft het boek en de pen en daardoor kan ze doen 

wat ze wil! Gelukkig was de wolf net op tijd om de kist 
van de elfjes te pakken te krijgen. Wat moeten we 

daarmee doen? 
 

Vergeet niet om morgen bij de elfjes een gum te 
maken! Gommie heeft verteld dat dit heel belangrijk 

is!  
 

Tot morgen! 
 

Krant 
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1. Hoe oud is de oudste boom ter wereld? 

a. 50 jaar 

b. Minder dan 3 jaar 

c. 3567 jaar 

d. Meer dan 5000 jaar 

 
2. Welk dier poept maar 1x in de week? 

a. Otter 

b. Luiaard 

c. Giraffe  

d. Aap 

 
3. Wat is het verschil tussen een dwerg en een kabouter? 

a. Kabouters en dwergen wonnen allemaal in rotsen en grotten 

b. Dwergen en kabouters zijn allebei kaal 

c. Dwergen zijn agressiever dan kabouters 

d. Kabouters zijn groter dan dwergen 

 
4. Hoeveel poten heeft een insect? 

a. Insecten hebben geen poten, ze vliegen 

b. 3 

c. 6 

d. 4 

 
5. Welk dier kan niet klimmen? 

a. Oerang – oetang 

b. Een vis 

c. Boomkikker 

d. Wurgslang 

 

 

6. Wat heb je nodig om een vlot te bouwen? 

a. Iets wat drijft 

b. Een vlag 

c. Iets wat zinkt 

 
7. Hoe heet deze jongen?  
a. Jane 

b. Tarzan 

c. Mogly 

d. André 

 

8. Wat is een trol? 

a. Grappige wezens met lange neuzen 

b. Wezens die in steen veranderen als ze door de zon beschenen 

worden 

c. Iemand die onrust zaait op internet 

d. Een dier die andere dieren in hun staart knijpt  

9. Hoeveel dwergen horen er bij Sneeuwwitje? 
a. 7 
b. 6  
c. 8 

 
10. Waar in de Efteling kun je sprookjes bekijken? 
a. Avonturenbos 
b. Fata Morgana 
c. Het sprookjesbos 

 
 
Juiste antwoorden onder aan de pagina, meerdere antwoorden mogelijk  

 

 

Wij willen graag het heugelijke nieuws 
vermelden dat we een BN’er hebben 
binnen gehaald op het IJVO-terrein. 
Namelijk bij de wilde waterelfjes hebben 
wij de enige echte Peter Gilles. 
 
Wij zijn zeer heugelijk met dit fantastische 
nieuws en de prijs per hutje is in onze wijk 
dan ook drastisch omhoog gegaan. 
 
Met vriendelijke groeten, Mitchell 
Tenthoofd van de feesttent en wijkleiding 
 

 

Wijkleiding Mystieke 

Magiërs geblesseerd 
    

Martin is druk  
 

 
 
 

Mij ff niet 

bellen….. 

Antwoorden kwis 1d – 2b – 3c – 4c – 5b – 6a – 
7b – 8abc – 9a – 10c 

 

AVONTURENKWIS 

OUDERS GEVRAAGD !!! 
Donderdag spelletjestocht  

10.00 uur – 11.30 / 11.45 – 13.30 uur  
Vrijdag spelletjesmiddag  

vanaf 10.00 uur 
Donderdag en vrijdag voor de krant 

Vanaf 09:00 uur 
 

Aanmelden bij infobalie svp 

http://www.ijvo.nl/
mailto:krant@ijvo.nl
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Wiesanne scher 
 
Hoi. 
 
SOS! 
 
hallo 
 
Hoi© 
 
Hoi J 
 
hoi mama en 
papa 
ik heb in m’n 
broek gepoept 
tot zo! 
 

 
 
hallo mensjes 
wij zijn op de IJVO en wij zijn Fleur, 
Shanya, Lieke 
 
Kinder uit de oude groep 8A uit de 
minsreel ik ga jullie missen liefs Tess 
 

 
 
Ik mis jullie groep 8A van de Minstreel 
Xx Sofie 
 
Hallo mensjes jij daar op je luie stoel 
Hier een raadsel Wat zei de ene insect 
tegen de andere insect… door Fleur – 
Lieke – Shanya van de Mystieke 
Magiers 
 
Wij willen in het IJVO jourmaal 2022 
Mystieke magiërs rood 
Fleur Shanya Lieke  
 

Het is hier kei leuk (pas dag 1) 
groetjes isa 
  
i love him 
 

Hoi Gina © ik ben groot fan doei groetje 
je dochter 
 
hey mam ik weet dat je dit ziet Love you 
voor mariët van june 
 
bo schuijt 
ik ben er pas 1 dag en het is super leuk 
ik hoop dat iedereen het naar zijn zin 
heeft De ijvo!! 
 
Tollende Trollen zijn de beste  
Van Kynan 
 
Remy 
het is hier fantasties 
 
Pipi und Kaki in Pipikakaland xxx gr levi 
k 
 
het is heel leuk 
Dieke 
 
ik ben harry potter en ik hou van kaas 
#harry kaas lover 
#money 
#kaas for the win 
#kaas 
 
De ketchup bij de tosti’s is niet lekker J 
 
lieve moeder, ik heb het heel gezellig op 
de ijvo 
veel plezier!! 
Thoma 
 
ewa jaro 
had je een leuke dag 

 

 
 
Dansende dwergen 
Hebben drie keer gewoon van de 
jonges zeskamp 
 
Hallo ijvo! Dit is mijn laatste jaar. ik vind 
dat super jammer. ik had hier het liefst 
nog een paar jaar gebleven (ps: woeste 
weerwolven is de leukste wijk!) Van Lisa 
Timmermans 
 
het stelletje van de week: Myrthe en 
Leon 
 
Gido 9 jaar 
 
Hoi Vigo 
heb je lekker gegeten?? 
Veerle 
 
Kom kijken naar Ciske de Rat J 
Gr. Ciske 
 

 
 
hoi papa en mama 
het is hier leuk 
mijn hut is ook heel leuk 
groetjes semmie rennik 
 

Niks	want	insecten	
kunnen	niet	praten.	

	



	

	

ouder pagina 

IJVO 2022 – IJsselstein – dinsdag 16 augustus 2022 
IJVO Online – www.ijvo.nl – email krant@ijvo.nl 
Meer IJVO nieuws op Facebook: IJVO Journaal 

 

 
Lieve Dante.  
 
Geniet op de IJVO. Dat is jou wel toevertrouwd, 
samen met jouw klasgenootjes van (bijna) 
groep 8 van de Trekvogel. We zijn benieuwd 
naar jullie verhalen en naar jullie hut. Of deze 
ook echt een balkon, glijbaan of bankje heeft 
gekregen. Maak veel lol! 
 
Evzal & Mendy 
 
P.S. Ik weet dat er 1 bericht in deze krant is, dat 
je (nog) leuker vindt dan dit bericht. Vanavond 
samen lezen. 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Maud, 
 
Eindelijk is het zo ver: je hebt er zo naar uit 
gekeken! Maak er een onvergetelijke week van 
met je vriendinnen! Met veel slush en patat. ;) 
Wij zijn benieuwd of de frietkraam er zo vroeg 
staat als jij hoopt. :) 
 
En natuurlijk ook veel plezier gewenst voor alle 
andere meiden van hutnummer 41 van de 
feestende feeën! 
 
XXX papa, mama en Tom 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi Rens en Jet, 
 
Heel veel plezier op de IJVO. Dit jaar gelukkig 
weer 5 heerlijke dagen lang! 
 
Liefs papa en mama 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lieve Esmee, 
 
Je laatste IJVO......maak er een feestje van 
deze week!! 
Heel veel plezier met z'n allen! 
 
Liefs 
Papa, Mama en Lars 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 
Lieve Manouk  
 
Eindelijk voor jou en je vriendinnen een 
echte IJVO-week! Heel veel plezier met 
z'n allen! 
 
Liefs 
Papa, Mama en Lars 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Voor alle kinderen van de Torenuil:  
 
heel veel plezier deze week. En ik 
verwacht jullie volgende week weer 
fris en fruitig in de klas ;-) 
 
Juf Anneke  
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Sjoerd en Leonie, 
 
Maak er maar weer een fantastische 
week van met jullie vrienden en 
vriendinnen. Wordt 1 groot feest bij de 
Wilde Waterelfen en Vrolijke 
Vuurvogels. 
 
Liefs, Papa en Mama 
 
Met grote dank aan alle vrijwilligers! 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi AJ & Noraa, 
 
Veel plezier schatjes  
 
xxx mama en papa 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Jesse, Maud en Sophie, 
 
Heel veel plezier vandaag met de 
hutten schilderen. Vrijdagavond komen 
wij kijken hoe mooi ze geworden zijn.  
Lieve Tom, jij vrijdag succes met een 
hut bouwen, samen met opa Alex. 
 
xxx van opa Lok en oma Anita 

 
Lieve Ilse, 
 
Veel plezier met je vriendinnen SKJII 
op de IJVO! Ik snap jullie dikke vriend 
de huiskikker wel, wie wil er nou niet in 
zo'n coole chickie hut wonen! Arm 
beestje niet meer wegjagen hoor! X  
 
Papa, mama en Rens 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hallo Leanne en Emily, 
 
Eindelijk naar de IJVO! 
Heel veel plezier en doe je best met 
timmeren en verven. 
 
Groet, buurman Gerben 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hallo meisjes, 
 
Veel plezier op de IJVO, 
Maak er een leuke dag van en lekker je 
benen verven en niet op je vingers 
slaan.  
 
Groetjes Carmennnn 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Torenuiltjes 8B heel veel plezier bij de 
laatste IJVO. 
Vrijdag kom ik jullie hutten bekijken. 
 
Groeten van Lars 
 -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  
Patrick, 
 
Sorry dat ik er niet bij ben dit jaar. 
Veel plezier in de creatent!! 
 
Groeten Lars 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Jasper en Femke, 
 
Veel plezier met het afmaken van jullie 
hut! Zorgen jullie dat de verf op de hut 
komt en niet op 
broodtrommels/kleren/gezichten? 😉 
Geniet ervan deze week! 
 
Dikke knuffel, Papa en mama 
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De IJVO Competitie 
 
Naast hutten bouwen, worden nog veel 
andere activiteiten georganiseerd op de 
IJVO. De IJVO-competitie is hier een 
onderdeel van. Zo kunnen er per wijk iedere 
dag punten worden verdiend met de 
“schoonste wijk”, het zingen van de 
wijkliederen op donderdag en we hebben nog 
de “sport&spel”-activiteiten. Leuke 
spelactiviteiten met een wedstrijdelement. De 
IJVO loop heeft hierbij de langste traditie. In 
de vorm van een estafette lopen rennen de 
kinderen over diverse hindernissen, zoals de 
stormbaan en de waterbak. 
 

 
 
Zeker de waterbak leidt tot veel hilariteit. Als 
de kinderen klaar zijn, mag de wijkleiding over 
de hindernissen en hebben de kinderen alle 
vrijheid om de wijkleiding nat te maken. 
 

 
 
Een andere activiteit is het sponzenspel. 
Welke wijk gooit de meeste sponzen over het 
net. 
 

 
 

 

Nieuw dit jaar is de zeskamp.  
 

Het is dan wel zomer, maar daar leren de 
kinderen ook skiën, 

 
 
zaklopen, 

 
 
slanglopen, 

 
 
maar dan wel met meerdere kinderen 
tegelijkertijd. Goed samenwerken dus! 
Veel plezier en blijf jullie best doen! 
 
De eerste pannenkoek! 
Zodra het kindercafé open ging stonden 
ze klaar: Faas, Rivayno en Zeno 
scoorden de eerste pannenkoeken! En is 
ie lekker? ‘Super lekker,’ vinden ze alle 
drie. ‘Morgen gaan we nog meer 
pannenkoeken halen,’ zegt Faas. ‘En 
tosti’s. En snoep!’. Dus papa’s en mama’s 
van deze stoere mannen: geef morgen 
maar een boterhammetje minder mee. 
 

 
De grootste bank, maar is dat wel handig?  

Maandagochtend, 9.40 uur. Het is nog helemaal 
stil bij de balie van de spullenbaas, iedereen is 
nog druk met de hut bouwen. Behalve Lucy en 
Beril van de Epische Eenhoorns, die zitten 
heerlijk met een beker limo op een bankje. ‘We 
zagen deze bank staan en we dachten: hé, die 
willen we wel hebben. Dat mocht van de 
spullenbaas, maar hij is wel een beetje zwaar. 
Misschien was de grootste bank toch niet heel 
slim,’ vertelt Lucy. Beril vult aan: ‘Toen hebben 
we eerst maar een beker limonade gehaald om 
energie te krijgen. En de anderen bouwen 

intussen de hut, 
dus we zitten 
hier eigenlijk wel 
even prima.’ 
Maar als de 
limonade op is 
gaan ze ervoor: 
bank optillen en 
op naar de 
Eenhoorns! 
 
 

 

Dagelijks	raadseltje	van	de	Blije	
Boskabouters:	

	
Het	loopt	door	het	bos	en	
houdt	iedereen	voor	de	gek?	

	
Morgen	het	antwoord	en	een	nieuw	

raadseltje	

HOGERE WISKUNDE 
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Even kennismaken met een vrijwilliger die kinderen wellicht ook in een andere rol kennen. Tot enkele 
jaren geleden badmeester Michael van Hees, maar nu wijkhoofd van de Tollende Trollen. Michael is 
een van de vele vrijwilligers die de IJVO ook als kind al hebben meegemaakt. Hij is al 31 jaar op de 
IJVO, waarvan 8 jaar als kind. “Daar mogen nog 31 jaar bij”; aldus Michael. Z’n leukste herinnering is 
op IJVO’s Safari in de wijk bij Ton en Mariska. Niet alleen de IJVO zelf is leuk, maar ook de dagen van 
de opbouw en op de zaterdag na de IJVO-week het afbreken van de hutjes samen met de ouders. Dit 
laatste is natuurlijk ook met een knipoog een hint voor alle ouders om een paar uurtjes te komen 
helpen J. Vele handen maken immers licht werk. Minst leuk is als je met kinderen naar de EHBO 
moet gaan, maar in vrijwel alle gevallen komen ze daar vrolijk weer terug gelopen naar de wijk. Niet 
alleen vanwege de verzorging daar, maar het snoepje dat ze daar krijgen, helpt natuurlijk ook. 
 
Michael geeft nog aan dat hij vorig jaar door een verhuizing niet naar de IJVO kon gaan. Daar baalt hij 
nog steeds van. Gelukkig dit jaar weer volle bak aan de slag. Natuurlijk kan Michael met zijn ervaring 
de nodige tips geven voor kinderen en vrijwilligers. Voor de kinderen is het natuurlijk erg leuk om vaak naar het kindercafé te gaan. De ouders 
kunnen daar nu helemaal niets van zeggen. Niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de vrijwilligers is het belangrijk veel lol te (blijven) 
maken. Waar de kinderen om half 4 van de IJVO vertrekken, gaan de vrijwilligers nog even door. Niet alleen om de dag te evalueren, maar ook 
om in de Herberg nog een drankje te doen en onder begeleiding van de band nog een paar IJVO-liedjes te zingen.  
 
Het loopt al jaren prima op de IJVO, maar Michael wil nog wel aangeven dat hij nog een achtbaan op de IJVO mist. Wie weet heeft de 
penningmeester daar nog een potje voor.  
 

Telefoon? Handig maar niet op de IJVO… 
Bliep bliep… hoorden we her en der. Maar appjes en 
telefoontjes, daar heb je natuurlijk helemaal geen tijd voor 
als je druk aan het timmeren en schilderen bent aan je 
hut. En stel je voor dat je boven op de hut staat en je 
mobieltje uit je zak valt. Of dat er een hamer op valt… Dat 
zou toch zonde zijn! Thuis liggen ze veel veiliger. Mocht 
het echt nodig zijn om een mobiel mee te nemen, dan is 
dat op eigen risico. Zorg dus dat een telefoon dan veilig 
opgeborgen is in een tas tijdens de IJVO.  

 
 
 
 

DIP-pen! 
Tijdens het typen van dit stukje vallen er ineens een paar spetters, heerlijk!  
Maar als de zon schijnt is het erg warm op het terrein. Denk daarom aan het DIP-pen: 
 
Geef je kinderen een (IJVO) bidon mee, die kunnen ze zelf vullen op het terrein. En smeer ze 
’s ochtends goed in! Een petje op is ook fijn in de warme zon.  

 
 
In de rij? Drinken mee J 
Wil je een bank laten maken bij de spullenbaas, of ga je in de rij 
staan om een broodje te bakken? Neem je bidon dan mee! Soms 
kan het best even duren voor je aan de beurt bent, en sta je een 
tijdje in de zon. Dan is het belangrijk om te blijven drinken. Dus: in 
de rij, drinken mee! 
	

  
 

Jarig woensdag  
17 augustus 2022 

 
Levy 
Sofie 
Luuk 
Tara 

	

OANE op slippers 
 

	 Drinken – Insmeren - Pet op 
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Vandaag waas het weer eem vole dag (leuk  
en grappig) 
Groetjes Lizz ♥ van Hengstum  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi ik ben op de ijvo en het is super leuk  
Groetjes Kaithlyn  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Je blik richting mij en de dingen die je zei! 
Kan niet concetreren ben totaal de focus 
kwijt  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Doe de hype als je soldaat bent 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Het is heel leuk bij de ijvo goetjes Jara! 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Kleine pim  
Groetjes kleine Fenne  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi papa ik heb het erg leuk en heb heel veel 
blaadjes geschreven  
Groetjes Fenne  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Het is super leuk op de ijvo! Vooral met 
indah, jada, jenna en ilse! Kiara 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi ik doe de groetjes aan de nieuwe wok 
app  
Liefs ise steur J 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hey marco hai prima  
Groetjes mart 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi ik vind het hier echt heel erg leuk en ik 
ben blij dat mijn moeder bij de wc’s is 
Groetjes noraa 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Wilde watrelfjes  
Eva ♥♥♥ 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Het is heel erg leuk er zijn heel veel dingen 
te doen en de hut was ook snel af en mooi 
geworden  
-eerste dag-  -jens  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve guusje ik vind het niet leuk dat jij je hut 
niet uit wou ♥xx F 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
De hut is af en we hebben een spookje 
gemaakt het is super leuk. J  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Groetjes aan: dj, mika en mees en ruben 
groetjes Stijn  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi ik vinde het hil leuk hier en ik vonde het 
heel leuk  
Groetjes melinay  

Fornite battle pass xoxo soam  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

Hoi papa gefeliciteerd met je 
verjaardag al weer 55 jaar oud 
Xxx Eva  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Het is geweldig op de ijvo  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
De hut was voor de lunch klaar. De 
naam van de hut is de hamster kooi 
De meiden van de hamster kooi  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Hoi demian hut is lek  
Groetjes jelle  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Ik ben pro big chunggus niet amogus 
wel 
-jesse  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Hoi ik wou een complimentje 
uitbrengen voor mijn moeder  
Ik hou van jou  
Liefs lucy  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Ik vind het erg leuk  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
There is no planet  
B 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Hey  
 
Er is te weinig SNOEP!!! 
 
Kusjes aan veerle van beril  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Hallo, pap  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Hallo ik ben koel  
Ik zit alleen bij jenyn in de hut  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Hoi papa en mama de ijvo is super 
leuk 
Groetjes femke potze  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Hoi ik ben souni & ik wil even tegen 
colin en jade linsy (N) hoooii zeggen 
dus ja & huisje boompje beetje dit 
word ons feestje! 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Liefe papa en mama het is echt 
super leuk irene moet hier ook  naar 
toe als ze oud genoeg is doei 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Erg leuk de eerste dag veel gedaan 
en zin in alle anderen dingen  
Van sara wismeijer  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 
 
 
 

Het bestie  
Big chungus  
-zoë peele  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
He ik ken jou! 
Gr. Rosa  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Pipi, und kaki in pipikakaland 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Ijvo is geweldig groeten olivia  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Snottebel  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lekker als een drol  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve ijfo, 
De ijfo is dit jaa heel leuk  
Liefs jessie ♥ 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Hoi pap en mam! 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Hoi iedereen veel plezier bij de ijvo  
Mirthe, ijvo ♥ 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Ik wil snoep 
-xxx- jasmijn  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Deze ijvo is heel leuk na 5 dagen en 
de vorige keer maar twee keer  
Groetjes liva  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Hoi ik ben manouk en het is heel leuk 
hier op de ijvo  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
De ijfo is heel leuk maar paas op bij 
sport en spel  
Liefs lisa  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Topper is bbg ♥ 
Hij is ook een klein beetje emo  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Lieve rafe het is super leuk!  
Hou van jou  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Beste yy het is heel leuk hier 
groetjes sarah  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
wij zijn op de ijvo  
 
jooo britt en maartje hiero 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
hallo allemaal ik ben lot.  
Ik wil dit eigenlijk niet schrijven maar 
ja ik heb geschreeuwd en nu moet ik 
twintig woorden opschrijven lot! Doei  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Hoi fien, je bent echt mijn favoriete 
vriendin J love you xoxo esmee ♥ 
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Hoi IJvo’s  
 
Als een lang verhaal schrijf dan mag ik een 
gratis ijsje dus ja daarom zo lang verhaal. Ik 
ben een dolfijn en ik zwem door de zee 
opeens zie ik een haai dus ik zwem weg 
maar hij gaat er achterna dan ga ik naar de 
oceaanbodem en kijk naar boven daar 
zwemt hij. Hij kijkt me aan en komt dichterbij 
dus ik zwem veder. En ga naar vissen 
misschien leidt dat hem naar vissen. 
Misschien eet hij dan de vissen op en niet 
mij. Dan komt hij dichterbij ik ben moe. Hij 
komt zo dichtbij dat hij ze mond open doet 
om mij op te eten, dan voel ik ze adem op 
me vin. Dan voel ik ze tanden tegen huid 
aan. En weg zo in ze buik maar ik ga met me 
vin tegen ze buik aan van de binnenkant dat 
vond de haai niet fijn dus heeft hij me zo 
uitgepoept ik zwem snel weg en ga eten 
omdat ik dit wel spannend vond nou dit was 
me verhaal nu mag ik een ijsje bedankt voor 
lezen 
 
Groetjes iris 
 
Hoi ijvo’s  
 
Weer met mij als ik nog meer schrijf dan mag 
ik een snoepzak bij het ijsje. Ik heb net een 
haai en dolfijn verhaal geschreven dus nu 
een groenteverhaal oke we gaan nu 
beginnen met het verhaal. Wist je dat als je 
groente eet dan word je groen en der was 
een familie die ontbeet lucht en avondeten 
elke dag groente eet En uiteindelijk had dat 
jongetje uiteindelijke zoveel groente gegeten 
dat hij ziek werd en zelfs zo ziek dat hij groen 
werd dat was natuurlijk niet goed dus gingen 
ze naar  de dokter die wist gelijk wat het was 
ja de groente ziekte je moet heel veel 
ongezond eten eten anders word je een 
groente monster dus zo snel mogelijk gingen 
ze naar de mac donalds een big mac en een 
milkshake Een grote zak friet dus zo als je al 
kan raden werd hij dik maar hij was niet meer 
groen Hij eet nu in een week dit maandag: 
broccoli dinsdag: spaghetti woensdag: pizza 
donderdag: soep vrijdag: friet en zaterdag en 
zondag was brood dag nou dat was me 
verhaal ik ga nu en snoep en ijs eten bedankt 
voor het lezen 
 
Groetjes iris 

 

Hoi ijvo 
 
Als ik de voor- en achterkant van dit 
papiertje vol krijg kregen Iris, Jolijn en ik 
een ijsje en een zakje snoep van Erik! 
Dus daarom ga ik even vertellen wat er 
tot nu toe allemaal is gebeurd Nou toen 
we het ijvo terrein op liepen begonnen we 
met rennen naar onze wijk.  
Ik maak een hut met Francis, Dieke, Iris 
en Jolijn! Als eerst gingen we alle pallets 
verzamelen. Van de dichte pallets 
maakte we de vloer zodat de vloer recht 
was. Daarna gebruikte we de open 
pallets als muren zodat er licht binnen 
komt. En met de andere pallets hebben 
we het dak gemaakt. Daarna hebben we 
een soort matjes erop gelegd. Op een 
gegeven moment waren de pallets op en 
hadden een grote mat bovenop gelegd. 
Jolijn dacht dat het slim was om daar op 
te gaan liggen en zakte door het dak! 
Haha Daarna zijn we eten gaan halen, 
maar het duurde nog een kwartier 
voordat die tent weer open ging, dus 
moesten we ff wachten. Jolijn ging niks 
kopen, Iris ging snoep kopen dus stond in 
de andere rij en Francis Dieke en ik 
stonden in de rij voor de tosti’s en broodje 
knakborst. Ik had nog chipjes gekocht, 
paprika smaak! Nadat we lekker hadden 
gegeten ging we weer terug naar onze 
hut. Daar stond ik in een spijker. Het was 
zeg maar een plankje met een spijker die 
naar boven stak. Ik ga dus een plankje 
aan me zool en toen trok ik de plank eraf 
met de spijker. Ik had geen pijn want de 
spijker kwam niet or de schoen doordat ik 
speciale zolen had. Topiee! 
 
Goetje Maartje 
 

 
Hoi IJVO 
 
Het is hier super leuk ik heb vandaag een 
tosti gehaald en mijn vriendin had een 
splinter dus ben ook naar de EHBO 
geweest en sport en spel was ook heel 
leuk en ben ook door het dak gevallen en 
heb hele leuke vriendinnen gemaakt en 
heb een spijker in mijn voet gehad en ik 
heb een man met oranje haar ontmoet en 
voor de rest heb ik allemaal rare mensen 
ontmoet en de IJVO poort is ook lek 
gegaan en ik ben mijn armbandje kwijt 
geraakt de wc is ook heel vies dus ja 
IJVO is heel heel heel heel heel heel heel 
leuk en er zwemt ook een heele grote vis 
in het water en dat is echt ni normaal. Hij 
ging mij bijna opeten. Ik was zo bang dat 
is echt ni normaal maar toen kreeg ik een 
cadeautje van die vis dat was zo lief maar 
toen werd ik heel bang want er zat een 
clown in dat hele grote cadeau ik ging 
echt heel hard gillen echt heel hard zo 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
nu dat dus en toe zwom de vis heel hard 
weg en toen kwam er een andere vis 
maar dat was geen normale vis maar een 
haai en toen ben ik naar de knutseltent 
gerend en daar  was ik gelukkig veilig en 
ik heb daar een spookje gemaakt maar 
die kwam tot leven en ik ben heel hard 
naar huis gerend en ik ga echt nooit meer 
naar de IJVO en ik ben nu zo bang….dus 
tot nooit meer IJVO!!!! LL 
 
Groetjes Jolijn 

IJVO Tekstschrijvers in training!!! Na wat aandringen blijken deze 3 toppers over echt talent te beschikken. Nog even een paar jaar 
wachten maar dan kunnen ze zo bij de IJVO krant. 
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Hoi, papa en mama  
 
is super leuk hier 
 
Groetjes Philou 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hallo mensen,  
 
ik ben Sita, twaalf jaar en woon in 
ijsselstein ik ben naar de ijvo krant 
gegaan en ik heb geschreeuwd en nu 
moet ik 21 woorden schrijven 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi papa en mama, 
 
Wij zijn net weg bij de EHBO want ja, 
erge verwondingen… J Wij zijn erg 
druk bezig met de hut, en gaan ons zo 
verstoppen voor sport en spel! Oh dat is 
nu 
 
Groetjes Fran 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi hoi! 
 
ik ben bij de EHBO geweest met 
francis. Haha 
 
xxx Dieke 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hallo mensen van de IJVO. 
 
Ik hoop dat jullie het hartstikke leuk 
hebben. Ik zeker wel lekker kloten met 
je vriendinnen. IJVO is wel beter dan 
die saaie school. Als ik dit A4 vol heb 
krijg ik een ijsje! 
 
xxx Fenna 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
ik heb mijn vrindin Rozalie onder geverft 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
het was super leuk op de ijvo behalve 
dat ik me geld kwijt raakte Doei 
 
Zoey 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
We hadden grafis sluch J die was 
lekker 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
ijvo! 
Super cool 
Groeten Fiene Spelbos  
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
Hi ik ben oempaloempia 
het is hier fantastisch 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
#Brawl stars is episch 

#Rocketleague is good 
#Kaas 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi mama en papa  
 
het is echt super leuk hier ik heb heel 
veel gedaan en we gaan staks naar de 
stombaan ik heb het echt nar mijn zin  
 
groeten Fiene Spelbos 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Versie 1 
Kaas is lekker 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Versie 2 
Kaas is lekker 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Ik, ben fan van Suzan en Freek 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Omloop west is the best! 
Lotus en Noortje 
 
Het is hier fantastisch!!! 
Young ones Julie en Kian 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 
Gefeliciteerd mama! 
XX ROOS 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Anouk, wat jammer dat je er niet 
bij kan zijn hopelijk de laatste 
dag/dagen wel ♥ 
Veel sterkte 
Groetjes Merel en Linsey 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Yooo soldaten van de slay soldaten 
basis. We gaan nog geniale dingen 
doen en veel succes op de middelbare 
X Sue & Fé 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Zo Blij om dit jaar er weer bij te zijn!!!! 
Een (60+) trollende trol! 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi iedereen het is hier heel warm en 
we gaan nog verfen deze week en ik ga 
ook nog snoep halen crea is ook heel 
leuk en mijn hut is heel groot 
Groetjes Lizz 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
 

Hoi papa en mama 
 
We zijn hier op de IJVO en het is hier 
super leuk! Onze hut zijn we nu aan het 
verven! Groetjes, Saar, Norah, Rheza ♥ 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve zus  
Ik hou heel veel van jou 
-xxx- Cate  
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve krantlezer dit is het laatste jaar 
voor mij maar ik ben veranderd door de 
ijvo de ijvo is top 
Groetjes Levi wammes 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi papa en mama ik hou veel van jullie 
het is hier heel leuk –xxx- Cate  
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Ik wil n spooktent 
Smash  
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi papa en mama ik heb mij helemaal 
ondergeverfd  
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Groetjes van A.Y Mees, Mika en Ruben 
van Stijn  
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Ik heb het super leuk  
Evi  
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Veel plezier nog op de ijvo Lars 
Liefs Eline en Tessel 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi ik ben Romy vuur van de razende 
reuzen het is heet en het is super leuk  
Doei  
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Fedde ik hoop dat je het kliederen 
met verf leuk vond en dat je een mooie 
hut hebt gemaakt  
Liefs Nova en Tessel ♥ 
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Hi Aiden, Yvan, Mees, Dennis, Jelle & Rick, 
heel veen plezier vandaag weer bij de IJVO 
groetjes Marco, Wendy & Dominique 
 
Heel veel plezier Quint, Lizz en Timo, wij 
houden van jullie kus  
Bianca & Daniëlle  
 
Lieve Sofie, je laatste IJVO, geniet 
maximaal bij de mystieke magiërs!  
X mama en papa  
 
Lieve Julian, Evi, Dylan, Gijs, Jens en Thijn 
heel veel plezier deze week bij de IJVO! 
Toppers van groep 8! 
Liefs Anita 
 
Lieve Stijn heel veel plezier op de IJVO! 
Maak er een mooie week van!  
Liefs papa en mama 
 
Lieve Luuk, Sem, Armando, Nova, Leanne 
en Linna, wat een mooie en vooral 
gezellige hut hebben jullie bij de blije 
boskabouters! Maak er een te gekke week 
van samen!  
Liefs van de thuisblijvers! 
 
Lieve Lura, 
Veel plezier met je allerlaatste IJVO week! 
Lieve Robbin, 
Geniet van deze week met je vriendinnen 
Dikke kus papa en mama  
 
Veel plezier Senna en Fedor!  
Kusjes papa en mama ♥ 
 
Lieve Kate & Duncan jullie hebben 10 
Vingers!!! J veel plezier ♥ 
 
Lieve Daan & Iris, een top week gewenst 
van papa & mama.  
Dikke kus  
 
Lieve Nova. Nour, Anne, Hege, Aleyna en 
Mila, wij wensen juie een te gekke IJVO 
week toe bij de vrolijke vuurvogels. Maar 
dat zal vast goedkomen met zo’n gezellig 
hutje! Liefs  
 
Doi Dean 
Mikki  
 
Dean en Fay ♥ 
Veel plezier bij de IJVO! 
Liefs M&P 
 
 
 

Lieve meiden van de feestende 
feeën. Basisschool de brug, heel 
veel plezier op de IJVO! 
 
Lieve Eline. Linde, Em, Reva en 
Angela!! 
Heel veel plezier in jullie prachtige 
hut! 
X mama Bianca 
 
Lieve mets 
Wat een geluk dat je nog naar de 
IJVO mag! Heel veel plezier! We 
houden van je!! 
Liefs je zus ♥ 
 
Lieve Tess en Puck, 
Heel veel plezier op de IJVO. Tess 
alweer voor de 3de keer en Puck jou 
eerste echte IJVO  
Liefs, mama  
 
Hi Yvan  
Weer met heel veel zin elke dag 
vroeg je bed uit om te bouwen. 
Jouw leukste week van het jaar! 
Geniet ervan  
Papa mama en Meggy  
 
Lieve Simon, mijn ranzende reus 
J. Onwijs veel pezier op de IJVO!  
Xx mama  
 
Lieve Nour, Anne, Aleuna, Nova, 
Mila en Hege jullie hut is heel mooi. 
Groetjes Jits en Ole 
 
Lieve Jordi  
Veel plezier op de IJVO 
Kusjes Natalie je grote zus  
 
Lieve Lars en Suze, wat een 
prachtige hutten hebben jullie 
gemaakt! Heel veel plezier kanjers! 
-x- papa, mama en Fenne  
 
Nova en Fedde! 
Wat ben ik jalors op jullie… Geniet 
met volle teugen van de geweldige 
IJVO! 
Rianne  
 
Marscha is de aller-tofste-trollende-
trol!! 
 Floortje, Lotus, Nienke, Tijl, Fien, 
Emma! 
 
 

Lieve Lucie, mijn feestende jeeJ 
onwijs veel plezier op de IJVO!  
Xx mama 
 
Lieve Sarah en Owen veel plezier 
dikke kus  
Papa en mama 
 
Veel plezier in de haamsterkooi!! 
 
Lieve Anne en vriendinnen. Heel 
veel plezier in jullie moie hut  
Liefs Fedde en mama 
 
Jaaa! Lieve Eva en Leah (weer) 5 
dagen IJVO J Heel veel plezier 
met jullie vrienden en vriendinnen.  
Dikke knuffel papa en mama, 
Sammie en Jansen 
 
Lieve Guusje, Lotte Eline en 
Lysanne, supertof dat jullie laatste 
IJVO weer een echte IJVO is. Veel 
plezier groetjes Piet en Annemarie  
 
Lieve Jordi  
JIJ hebt een heel leuke hut 
gebouwd met jouw groep. Heel veel 
pleizer op de IJVO  
Dikke kus mama & papa 
 
Lieve Dave en Ruben en de andere 
vriendjes van jullie hut. Heel veel 
plezier op de IJVO!  
Groeetjes Erik, Anita, Sven, Piet en 
Annemarie 
 
Lieve Niklas en vrienden, heel veel 
plezier op de IJVO! Het wordt vast 
weer een prachtige dag! 
Veel liefs van mama 
 
Lieve Rob (van de herberg J) en 
Carice (mysthieke magiërs) veel 
plezier ook weer dit jaar  
Liefs Ellen 
 
Lieve Ryan, ♥ Heel veel plezier op 
de IJVO Ik ben heel trots op je 
kanjer! Veel liefs en xxxx mama ♥ 
 
Lieve Boris, mijn dolle dwaallicht J 
onwijs veel plezier op de IJVO!  
Xx mama  
 
Dank jullie wel lieve vrijwilligers met 
in bijzonder marloes en 
paardenvriend Leon! Emily  
Liefs Leanne Barbara Thijs 
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Lieve Isis, 
 
Heel veel plezier met Robin, Angel, 
Faith en Robin bij de Wilde Waterelfjes! 
Jullie hut is al mooi geworden en wordt 
vast nog mooier na jullie geschilder. 
 
Liefs, 
Papa en mama 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Kiara, 
 
Heel veel plezier met Jada, Ilse, Indah 
en Senna en het schilderen van jullie 
Chickies hut! Zal vast een paleisje 
worden. 
 
Liefs, 
Papa en mama 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Leanne en Emily, 
  
Heeeeeel veel plezier op de IJVO!!! 
Ik zou de snoeptent overslaan, daar is 
niks aan ��� 
  
Dikke knuffel van de buurvrouw, de 
buurman, Femke, Lukas en Kaya 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Romy, 
 
Heel veel plezier bij de tollende trollen 
met je vriendjes en vriendinnetjes! 
Geniet ervan en vergeet geen 
pannenkoek te kopen :-) 
 
Liefs dikke kus papa en mama 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Chloë, 
 
Geniet van deze laatste IJVO met je 
vriendinnen/vrienden! Maak er een 
onvergetelijke tijd van met een lekkere 
tosti uit het kindercafe ;-) 
 
Dikke kus liefs papa en mama 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Esther van de Woeste 
Weerwolven en Lotte van de snoeptent. 
 
Wat ben ik trots op jullie: elk jaar weer 
100 procent inzet op de Yvo: nu allebei 
als vrijwilliger. Geniet ook weer deze 
keet. 
 
Liefs Oma Springer 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 

 
Veel plezier meiden van 6a van de Ark! 
Groetjes Simone en Milou 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Benjamin M.  
 
Heel veel plezier met het schilderen 
vandaag  
 
Liefs mama  
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hey Salomon, 
 
Je bent een mijn Liefste, tofste, 
grootste reus! 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Beach boys,  
 
Laatste IJVO… 
Jullie zijn kanjers  
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi Lianne (Dappere draken) 
En Evy (Trollende trollen) 
 
Gezellig dat jullie met ons mee kunnen 
fietsen naar de IJVO  
 
Groetjes Crista en Jolanda  
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hey Mirella,  
 
We zagen je vanmorgen wel vroeg 
richting de IJVO gaan. Gisteren konden 
we je nog niet spotten bij de dapperen 
draken.  
 
Groetjes Crista en Jolanda  
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Nick 
 
Je allerlaatste IJVO 
Heel veel plezier met je vrienden  
 
Liefs papa & mama  
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Droeste draag Christoff, 
 
Maak er een vurig en toffe week van 
met je vrienden! 
 
Kus Cloudia  
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Voor: de feestende feeën 
Crista, Liz en Evi 
 
Wat knap dat jullie met zijn 3-en zelf 
een hut hebben gebouwd! En nog mooi 
ook! 
Veel plezier! Ard & Jolanda 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Liz 
 
Veel plezier met schilderen vandaag  
 
Liefs papa en mama 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Loïs, Ivy en Jill  
 
Wat hebben jullie een gave hut! Veel 
plezier de week liefs 
 
Dominique en Anja  
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Dylan en Kiara,  
 
eindelijk weer ‘echte’ IJVO. Heel veel 
plezier samen. Maak er samen een 
gezellige top week van!  
 
Liefs en –xxx-jes van papa en mama 
 
Hoi Fedde, wat leuk dat jij er ook bent! 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Liefs Joris  
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Hoi Casper, Fedor, Jay en Joris,  
 
Veel plezier deze week!  
De hut ziet er top uit! 
 
Liefs, Frank, Elianne & Lieselot  
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Lieve Jessie en Lisa,  
 
Heel veel plezier nog deze week op de 
IJVO!! 
 
Dikke kus Ellen  
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Dag Daan,  
 
Wat hebben jullie een gave hut 
gemaakt zeg. Knap hoor! Samen met 
Jesse, Jason en Roy maken jullie  er 
wat moois van. Veel plezier deze IJVO. 
 
Groetjes papa & mama, je broers en je 
zus♥ 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Er is iets mystieks aan de hand bij de 
Magiërs 
 
De magiër keek nog eens in zijn glazen 
bol…en wat zag hij daar? Het logo van de 
Mystieke Magiërs! 
 

 
 
Door het dak 
 

 
 
Klasgenootjes Eva, Fleur en Vigo van 
groep 6 van de Agnesschool zitten in 
verschillende wijken, maar hebben elkaar 
gevonden en gaan samen een slushy 
halen. Eva is net van de schrik bekomen, 
want er viel naast haar iemand door het 
dak van de hut. ‘Ik ben maar even met 
hem naar de EHBO gegaan, want zijn 
vinger ging helemaal dubbel.’ Fleur en 
Vigo moeten vooral bijkomen van de rook 
in hun ogen bij het broodje bakken.  
   
Life-hek 
 

 
 
Sommige hutjes bakenen hun tuin af met 
een hek. Een echte lifehack?! 

 
Betoverd snoep 
 
Ze zien er zo lekker en aantrekkelijk uit 
hè, die snoepjes bij het knibbel-knabbel-
informatiehuisje. Maar pas op! Ze zijn 
betoverd. Als je ze eet, wordt je héél dik 
en sta je op knappen! Haal je snoepjes 
dus maar gewoon in het kindercafé. 
 

  
 
Mystieke topsporters 
Sport en spel wordt een eitje voor de 
Mystieke Magiërs. Met topsporters Indy 
en Lieke hebben ze gouden troeven in 
handen. Indy hockeyt in een selectieteam 
en begint vanavond weer met de 
trainingen. Lieke kan goed korfballen en 
traint twee keer per week met een 
selectieteam. Samen bouwen ze 
voorzichtig maar gedegen een super 
stevige hut, want blessures kunnen ze 
natuurlijk niet gebruiken! 

 
 

 

 
“Ik heb begrepen dat er dit jaar ook 
spare-ribs zijn” 
In het kindercafé is het druk en wordt er 
volop genoten van het ijs, de limo en 
slush. Vooral door het warme weer. Tijd 
voor pauze is er niet overdag, want het is 
ook te leuk om al dat lekkers te verkopen 
aan de kinderen. We hebben een leuk 
team wat hard werken leuk vindt…. ♥. 
Met nieuw buitenlands talent in de tosti-
hoek. Nieuw dit jaar zijn de glutenvrije en 
koemelkvrije pannenkoeken die we 
verkopen. Speciaal glutenvrij gebakken! 
En spareribs? Nee denk niet dat dat er 
van gaat komen in het kindercafé. Maar 
voor de rest is dus alles aanwezig voor 
een te gekke IJVO week.  
 
Oproep aan ouders 
Ook een handje helpen op de IJVO? 
Zaterdag kunnen we nog hulp gebruiken 
bij de afbouw.   
 
Hoi alle supergezellige ijvo-kids van 
alle wijken. 
Tof dat jullie er zijn en geweldige hutten 
bouwen, maar jullie kunnen in de crea-tent 

super mooie attributen en aandenkens 
maken van deze avonturenbos-ijvo. We 
hopen alle kids van alle wijken eens te zien 
bij onze super enthousiaste crea 
medewerkers. Kind van de ijvo. 
Ongetwijfeld gaan we jullie allen zien in 
onze crea-tent. De crea-tent medewerkers 
 
 
Zwembad oudste wijken in gebruik 
genomen 
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Blijven roeren 
 
De wijkleiding van de razende reuzen 
bekent kleur vandaag. Het is de grote 
schilderdag en dat betekent: blijven roeren. 
Want: ‘Hoe later op de dag, hoe dunner de 
verf.’ Ze hebben het zich makkelijk 
gemaakt met een kussentje in de schaduw. 
Maar hoe komt mevrouw Geel nou aan 
blauw op haar handen?! 
 

 
 

Samenvatting van de IJVO 
 

 
 
 
Blije Boskabouterhut 
Blije Boskabouters Sam, Pim, Liam, Mark 
en Timon zijn zo trots op hun wijk dat ze de 
hele hut in de kleur van de boskabouters 
hebben geschilderd. Een echte yellow 
submarine!  
 

 
 
 

 
 

 
Kinderen boos op wijkleiding! 
 
De jongens Mick, Adam, Bram, Noah, 
Philippe, Stein en Ylan zijn boos op hun 
wijkwacht ze vertellen zelf: we hebben 2 
uur gewerkt aan een afdakje dat door de 
wijkwacht gesloopt moest worden. Mick 
vertelt: een van ons heeft 3 splinters in 
zijn hoofd gekregen maar had het er voor 
over hij is naar de ehbo gegaan maar nu 
is gelukkig weer goed. Wat is jullie hoop 
nu? We hopen dat de wijkwacht voor ons 
een nieuw afdakje maakt maar treuren 
nog om het vorige, dit was het interview 
doei. 
 

LOTENVERKOPERS IJVO 2002 
 

 
 
 
Multicolor 
 
Selah, Bibi en Christal staan helemaal 
onder de verf bij de wasbak. Ze zijn 
super blij dat ze weer op de IJVO zijn. En 
dinsdag is de leukste dag vinden ze: 
‘Verfen is echt het allerleukste!’ De verf 
zit dan ook overal: op handen, armen, 
gezicht en zelfs in hun haar. ‘We hebben 
een verfgevecht gehouden. Gaat het er 
wel weer af denk je?’ Nou meiden, wij 
denken dat je thuis heeeeel lang onder 
de douche mag staan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wijklied feestende feeën 
Melodie: Amsterdam – Flemming 
 
Wij gaan jou vertellen, ja wij zijn heel tof. 
Ga met ons mee naar ’t avonturenbos. 
De feestende feeën die gaan altijd los. 
De IJVO is van ons! 
 
Ik kan niet zitten, het is pas half negen 
Ik wil gaan dansen en mijn voeten gaan 
bewegen 
Maar kijk de rest, zij willen niet gaan 
feesten.  
 
Nee  
 
Kom maar met ons mee  
Wij feeën zijn oké 
Dus trollen wordt ook een fee 
En dwergen swing ook mee 
De heksen zijn DJ 
Wij winnen de trofee  
 
Wij gaan jou vertellen, ja wij zijn heel tof. 
Ga met ons mee naar ’t avonturenbos. 
De feestende feeën die gaan los. 
De IJVO is van ons! 
Wij gaan jullie leren hoe je het dan doet. 
Beweeg met je heupen, want dat is wat 
moet. 
Feest met ons mee dan gaat het altijd 
goed. 
De feeën dat zijn wij! 
Feesten ja dat doen we allemaal.  
 
Ik neem je mee naar, neem je mee naar, 
neem je mee naar ’t avonturenbos 
Ik neem je mee naar, mee naar 
IJsselstein! 
Ik neem je mee naar, neem je mee naar, 
neem je mee naar ’t avonturenbos 
Neem je naar het ijvo terrein! 
 
Wij gaan jou vertellen, ja wij zijn heel tof. 
Ga met ons mee naar ’t avonturenbos. 
De feestende feeën die gaan altijd los. 
De IJVO is van ons! 
Wij gaan jullie leren hoe je het dan doet. 
Beweeg met je heupen, want dat is wat 
moet. 
Feest met ons mee dan gaat het altijd 
goed. De feeën dat zijn wij! 
Feestende feeën dat zijn wij! 
 
 
 
 
 

GEVONDEN VOORWERPEN 
GRAAG INLEVEREN  
BIJ DE INFOBALIE 

Wist je dat 
Liselotte 36 weken zwanger is en hoopt dat 
ze niet op de IJVO moet bevallen? Maud en 
Maartje hopen dat het wel gebeurt en klaar 
staan om hierbij te helpen? 
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Wist je dat…. 
- Onze eigen enige echte Mitchell het nieuwe tenthoofd is van de “feesttent” 
- Je muziek wensen kunt mailen naar feesttentmitch@gmail.com 
- Het eerste bord dat de spullenbazen hebben gemaakt was; PAUZE 
- EHBO een pechvogel van de dag heeft vastgesteld, naam bekend bij 

Feestende Feeën 

Consumptiemunten en loten voor de tombola te koop! 
• Munten zijn elke dag te koop op het voorterrein, bij de koffie 

en op het terrein zelf voor de vrijdagavond; 4 stuks voor 10 
euro.  

• Loten voor de tombola kosten 1 euro, de trekking is op 19 
augustus tussen 21:30 en 21.45 uur. 

• Prijzenpot: minuut gratis boodschappen doen, Mooie 
buitenlamp met speaker, dinerbon voor 4 personen, een 
overnachting,  entreekaarten, een chocoladedroom e.d.. 
 

 

Prijslijst Kindercafé 
 
Kleine snoepjes 2 st. € 0,05 
Grote snoepjes 1 st. € 0,05 
Zakje snoep € 0,50 
 
IJsstick € 0,20 
Candybar € 0,70 
Zakje chips € 0,50 
Frisdrank € 0,30 
 
Tosti € 0,80 
Broodje knak € 0,80 
Pannenkoek € 0,50 
 
 

Het kindercafé 
Lange rijen staan er dagelijks voor het kindercafé. De IJVO-
kids vinden dit helemaal niet erg, ze hebben het graag over 
voor alle lekkere snoepjes en snacks die ze daar kunnen 
kopen. Limo is er natuurlijk ook verkrijgbaar in de café… het 
is zelfs helemaal gratis!  
 

 

Het weer morgen 
 
 
 

Morgen aan denken!! 
• Geef geen lakens, vloerbedekking, parasol, plastic e.d. mee aan de kinderen! 
• DIP: Drinken, Insmeren, Petjes. 
• Regenkleding en laarzen of stevige dichte schoenen 
• T-shirt om het plaatje van het thema op te laten zetten, svp inleveren bij het wijkbord 
• Geef uw kind woensdag 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! 

Het weer morgen 
 
Woensdag 17 augustus 2022: 
 
Wisselend weer,  
Min 17 graden 
Max 22 graden  
Regen ca 10 mm. 
Wind 15 – 20 km p/uur 
 

 
 
 
 
 
 

EHBO MAANDAG 15-8-2022 
Warmte    1 
Splinters   54 
Pleisters   70 
Kneuzen/verstuiking  7 
Wespensteek   2 
Schaafwond   33 
Spijker in voet   13 
Blaren    15 
Op lichaamsdeel geslagen 17 
Pallet op lichaamsdeel  6 
Duizelig   1 
Gewoon een pleister  4 
TLC    5 
Bloedneus   4 
	

Er	worden	elke	dag	foto’s	
gemaakt	op		

IJVO’s	Avonturenbos.	
	

Deze	kunt	u	bekijken	via	
www.ijvo.nl	

	

	
	

UITSLAG SPORT EN SPEL EN SCHOONSTE WIJK: 
 
De jongste wijken hebben sport en spel gespeeld; het sponzenspel 
Alle wijken hebben het even goed gedaan, dus iedere wijk krijgt 10 punten 
 
Schoonste wijken:  Jongste: Feestende Feeën 
   Midden: Dolle Dwaallichtjes 
   Oudste: Razende Reuzen 

 


