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NIEUWSBRIEF NOVEMBER-DECEMBER 
 

BESTE OUDERS 

Wat is het een rare tijd en wat zien en spreken wij elkaar weinig. 

Ik ben wel erg trots op de kinderen. Ze doen het allemaal erg goed, ze gaan vooruit en je 

ziet ze vooral heel erg genieten. Natuurlijk willen de kinderen hun vooruitgang graag aan 

hun ouders laten zien. Daarom ben ik aan het onderzoeken of het mogelijk is van elke 

groep een filmpje of foto’s te maken en dan door te sturen via bv een 

whatsapp (-groep). 

Om dat te realiseren heb ik van jullie uitdrukkelijke toestemming nodig 

i.v.m. de Wet op de AVG. Onderaan deze nieuwsbrief staat een strookje die 

je ingevuld kan inleveren.  

5 DECEMBER SINTERKLAAS FEEST GEEN LESSEN  

Zaterdag 5 december gaan de lessen niet door i.v.m. het 

Sinterklaasfeest. Deze lessen mogen niet ingehaald worden, 

omdat 5 december elk jaar op een ander dag valt.  

Van 28 november t/m 4 december hebben wij het thema 

Sinterklaas in alle lessen en iedereen 

mag verkleed komen. 

THEMA WESTERN IN WEEK 14 t/m 19 DECEMBER 

In deze week hebben wij het thema western met Kerst 

gecombineerd en iedereen mag verkleed komen.  

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Ik geef uitdrukkelijke toestemming voor het delen in de groep van foto’s of filmpjes van 

mijn kind tijdens de Corona periode, waarin ik als ouder niet langs de bak mag kijken. 

Naam ouder:________________________________________________________________________ 

Naam kind:_________________________________________________________________________ 

Mobiele telefoonnummer:____________________________________________________________ 

Datum:_____________________________________________________________________________ 

Handtekening:______________________________________________________________________ 

http://www.manegewarnaar.nl/


OFFICIEEL DIPLOMA RIJDEN VOOR IEDEREEN ZONDAG 22 NOVEMBER 

Veel kinderen hebben geoefend voor hun B-diploma of hoger en daarom hebben wij 

besloten om deze dag het officiële diploma te rijden. 

Voor het B-diploma of hoger moet je minimaal 2 oefenwedstrijden hebben gereden. Deze 

punten tellen mee voor het eindcijfer.  

Voor het A-diploma is dit niet nodig. Je kunt met jouw instructrice overleggen of je hier 

klaar voor bent.  

Je kunt je opgeven via de lijst op het prikbord, de mail of telefonisch 

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. (indien de regelgeving van 

het RIVM dit toestaat) 

➢ Het protocol en DIPLOMA krijg je uitgereikt in de eerstvolgende les. We zullen de 

uitslagen zo snel mogelijk op de website plaatsen. 

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.  

 

ACTIVITEITEN KALENDER 

 

NOV 22 OFFICIEEL DIPLOMA RIJDEN  

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) 

 23 OUDER EN KIND RIJDEN 

 

KERSTVAKANTIE 21 DECEMBER t/m 3 JANUARI 

Tijdens de kerstvakantie zijn er geen lessen 

ALLEMAAL HELE FIJNE FEESTDAGEN 


