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NIEUWSBRIEF FEBRUARI-MAART-APRIL 
 
Beste allemaal 

Het geeft ons een ontzettend goed gevoel dat er weer 

meer mag en kan binnen ons bedrijf. We zijn erg 

trots op de kinderen. Ze hebben het de afgelopen 

tijd zo goed gedaan. We zien dat ze het erg leuk 

vinden om aan hun ouders en familie te laten zien 

hoe goed zij al kunnen paardrijden, maar toch 

willen wij voorzichtig zijn. Daarom is het nog NIET 

de bedoeling dat iedereen binnenkomt. Wij 

organiseren kijkmomenten en Mandy geeft dit tijdig 

door aan de kinderen en hun ouders. 

Over een maand zullen we het opnieuw bekijken. 

We hebben wel een aantal leuke activiteiten op de 

agenda staan en hopen dat jullie hier allemaal aan mee doen. 

HULP GEVRAAGD TIJDENS DE GABBERDAGEN 22 en 23 FEBRUARI  

Wie wil Mandy helpen? Er komen weer heel 

veel kinderen tijdens de gabberdagen en wij 

kunnen hiervoor nog hulp gebruiken. We 

gaan de kinderen vermaken en jij kunt 

helpen met poetsen, vlechten van de pony’s, 

op- en afzadelen en de kinderen op de pony 

begeleiden, door ernaast te lopen. Enige 

ervaring is wel nodig. 

Dinsdag 22 februari van 10 tot 12 uur 

Woensdag 23 februari van 13 tot 15 uur. 

Als het je leuk lijkt, schrijf je naam dan op de inschrijflijst die op het prikbord hangt! 

 

THEMA WEEK 

Van 21 t/m 26 maart hebben wij in ALLE lessen het thema 

PIPPI LANGKOUS 

Je mag verkleed komen! 

 

 

 

http://www.manegewarnaar.nl/


SPELLETJES DAG 2e paasdag 18 APRIL 

Maandag 18 april organiseren wij de spelletjesdag. Deze is van 

10:00 tot 15:00 uur. Tijdens deze dag doen wij allerlei leuke 

activiteiten die natuurlijk in het teken staan van pony’s en 

paarden. 

Je neemt zelf een lunchpakketje mee           

 

ACTIVITEITEN AGENDA 

 

21 t/m 26 FEBRUARI VOORJAARSVAKANTIE 

geen lessen  

 

FEBR 22 en 23 GABBERDAGEN 

 

MAART 6 SPRINGLES 

 20 DIPLOMARIJDEN + OEFENEN 

 21 t/m 26 THEMAWEEK PIPPI LANGKOUS 

  

APRIL 10 A + A2 DIPLOMARIJDEN 

 18 SPELLETJESDAG 

 

MEI  4 OUDER EN KIND RIJDEN 

 

25 APRIL t/m 7 MEI MEIVAKANTIE  

geen lessen 

 

 


