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NIEUWSBRIEF SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 
 

DE ZOMERVAKANTIE IS VOORBIJ 

Wij hopen dat jullie allemaal een hele fijne vakantie hebben gehad.  

De paarden en pony’s hebben de hele zomervakantie veel op het 

weiland kunnen genieten.  

Net als voor iedereen was de vakantie ook voor ons ietsjes anders 

dan normaal. 

Zo hadden wij een 3-daags ponykamp, maar wel zonder slapen. 

Het was een groot succes. Hele enthousiaste kinderen en dat 

maakt ons dan ook weer heel blij! 

Wij hadden ook de mogelijkheid om een weekje je lievelingspaard of -pony te huren. 

Hiervoor was véél belangstelling, zodat wij een week extra hebben georganiseerd. De 

huurders die de laatste week kwamen hadden heel erg warm weer, maar door het 

instellen van een tropenrooster hebben we er samen toch wat 

moois van gemaakt. 

Inmiddels zijn we alweer een paar weken aan het lessen. En de 

stalregels en de regels van het RIVM hanteren wij nog steeds.  

Dus je komt met schone handen binnen (er staat handgel bij de 

ingang), je poetst je paard/pony met de borstels die op de gang 

liggen of met eigen borstels en je rijdt met handschoenen aan.  

En we vragen jullie om thuis naar de WC te gaan. 

Als ouders bij de les willen kijken kan dat. Bij de buitenbak wijst dit 

voor zich. Als de kinderen binnen rijden, kunt u in de kantine kijken. 

Kijken bij de bak-rand is NIET mogelijk.  

 

 

ACTIVITEITEN ANDERS DAN ANDERS 

Wij willen heel graag dat alle activiteiten doorgaan, 

maar helaas komen wij erachter dat er activiteiten zijn 

waarbij wij de Corona regels niet kunnen naleven. 

De Piet Warnaar springwedstrijd en de 

Carrouselwedstrijd voor de jeugd zijn altijd heel 

gezellig, juist omdat er zoveel publiek aanwezig is. 

Zonder publiek missen deze wedstrijden hun sfeer en 

wij hebben besloten om deze te verschuiven naar het 

moment dat er wel weer publiek mag komen. 

http://www.manegewarnaar.nl/


 

De oefenwedstrijden voor het DIPLOMA rijden en het officiële DIPLOMA rijden kunnen 

we, met strenge maatregelen, wel door laten gaan.  

➢ De deelnemers worden door ons op stal geholpen. 

Ouders hebben géén toegang tot de stallen. 

➢ Langs de bak-rand staan alleen de ouders waarvan 

het kind het proefje rijdt. 

➢ Het protocol van je oefenwedstrijd voor het DIPLOMA rijden krijg je uitgereikt in de 

eerstvolgende les. We zullen de uitslagen zo snel mogelijk op de website plaatsen. 

➢ Voor het uitreiken van het DIPLOMA moeten we nog een juiste formule 

ontwikkelen. 

We vinden het heel jammer dat wij het niet op onze zo welbekende gezellige manier 

kunnen organiseren, maar we willen heel graag dat het diploma rijden door kan gaan. 

We kunnen gelukkig wel lekker pony/paard rijden en we organiseren heel veel leuke 

dingen in de lessen. 

 

ACTIVITEITEN KALENDER 

SEPT 27 OEFENWEDSTRIJD DIPLOMA PROEFJES 

28 t/m  

3 okt BOSRIT PARCOURS IN ALLE LESSEN 

 

HERFSTVAKANTIE 12 t/m 18 oktober 

 

OKT 13 SPELLETJESDAG 

 14 OUDER EN KIND RIJDEN 

 25 SPRINGLES 

NOV 22 OEFENWEDSTRIJD DIPLOMA PROEFJES 

28 t/m 4 DEC SINTERKLAAS THEMA (verkleed komen mag) 

DEC 5 GEEN LESSEN i.v.m. SINT FEEST  

 14 t/m 19 WESTERN PARCOURS in KERSTSTIJL (verkleed komen mag) 

 

KERSTVAKANTIE 21 DECEMBER t/m 3 JANUARI 


