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NIEUWSBRIEF SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER

WIJ ZIJN WEER BEGONNEN
Wat hebben wij allemaal genoten van onze zomervakantie! Ook
onze paarden en pony’s hebben genoten op het weiland. Soms
was het heel erg warm en waren er heel veel vliegen.
De driedaagse ponyspelen waren geslaagd ondanks de zomerse
temperaturen. We hadden het schema een beetje aangepast, zodat het voor dier en mens
goed te doen was. Op de site vind je een uitgebreid verslag en leuke foto’s.
Dan hebben wij in de laatste week de mogelijkheid geboden om een pony/paard te
leasen. Dit is allemaal super verlopen en was een groot succes.
DAG MISSY
In de laatste week hebben we helaas afscheid moeten nemen
van Missy. Heel verdrietig, maar het kon niet anders. Op onze
site staat een heel mooi stukje.

STALMEDEDELINGEN
POETSTASJES
Alle paarden en pony’s hebben weer een eigen poetstasje onder hun zadel hangen wat
jullie kunnen gebruiken. Let op! Als je klaar bent hang je het poetstasje terug op zijn
plek. Zo blijft alles netjes.
BIT SCHOONMAKEN
Iedereen doet het en iedereen weet het en toch….. Het is belangrijk
dat het bit na het rijden goed wordt schoongemaakt. Alle restjes die
op een bit of bitringen blijven zitten, zorgen voor irritatie aan de
lippen en mond.
Dus na het rijden maak je het bit goed schoon in de emmer water
die hiervoor klaar staat. Geen emmer water te vinden? Vraag er
dan om
OP- EN AFZADELEN
Het is nog steeds zo dat wij, medewerkers van Manege Warnaar, de kinderen helpen bij
het op- en afzadelen. Op deze manier houden wij het overzicht, kunnen wij corrigeren als
dat nodig is en blijft het rustiger op stal.

ACTIVITEITEN KALENDER
Er staan weer heel veel activiteiten op de planning. Wij willen graag dat
deze VOORUIT betaald worden. Dit kan contant of per bank. Vermeld bij
een overmaking duidelijk voor welke activiteit er betaald wordt en de
naam van het kind/persoon.

SEPT

25

Terreinrit/parcourstraining

OKT

9

Oefenwedstrijd diploma proefjes

10-15

Bos thema in alle lessen

HERFSTVAKANTIE VAN 15 t/m 23
OKTOBER GEEN LESSEN

OKT

NOV

DEC

18

Spelletjes dag

19

Ouder en kind rijden

30

PIET WARNAAR SPRING BOKAAL

6

Wedstrijd V.P.G.

20

Officieel Diploma rijden

28-3 dec

Thema SINTERKLAAS in alle lessen

5

GEEN LESSEN

12-17

Thema FROZEN in alle lessen

28

Ouder en kind rijden

KERSTVAKANTIE VAN 25 DECEMBER
t/m 8 JANUARI 2023
GEEN LESSEN

INSCHRIJVEN OP DE LIJST DIE OP
HET PRIKBORD HANGT

