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Hallo Lamoentje,
Hierbij ontvang je weer een informatiebrief van Het Lamoen. Lees hem goed door zodat je op de hoogte bent van het laatste nieuws en laat hem ook door je ouders lezen.
Vakantie en feestdagen:
De meivakantie staat voor de deur. Lekker een week (en sommige kinderen 2 weken)
niet naar school en misschien ga je wel op vakantie. Kun je niet komen rijden, meld dit
dan op tijd (minimaal 24 uur van te voren). De rijlessen gaan gewoon door.
In de komende tijd hebben we een aantal feestdagen. Op dinsdag 27 april (Koningsdag), donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag) en maandag 24 mei (2e pinksterdag) zijn
er geen rijlessen.
Als je graag je les wilt inhalen kan dat. Stuur een e-mail en geef even door welke dagen voor jou goed uitkomen. Wij zoeken dan een plekje voor jou in het rooster van de
rijlessen.
Door de corona maatregelen en doordat Pauline nog niet volledig inzetbaar is, is het
voor ons niet mogelijk om aparte inhaal rijlessen en extra activiteiten te organiseren.
We hopen op uw begrip hiervoor.
Veulens:
Op vrijdag 2 april heeft Beauty een merrie veulen gekregen. We hebben haar Hope
Belle Neomal genoemd (roepnaam Hope). Op donderdag 15 april heeft Nienke een
hengstveulen gekregen, we noemen hem Nino Star Neomal (roepnaam Nino). We zijn
heel blij dat alles met de geboorte goed is gegaan en dat ze alle twee gezond zijn. De
komende tijd kunnen Beauty en Nienke nog niet gebruikt worden voor de rijlessen. Ze
zijn te druk met ‘moeder zijn’. Op You Tube kun je leuke filmpjes zien van onze jonge
dieren:
➢

Ga naar www.YouTube.com, zoek op: Het Lamoen
(https://www.youtube.com/channel/UCS1jzB5fJ5m3er-bdXDh2Vg).

Corona:
Voor de komende tijd zijn deze maatregelen van toepassing :
1. Blijf thuis bij klachten en laat je testen, natuurlijk kom je niet als je positief getest
bent of als iemand uit jou gezin positief getest is.
: gewoon natuurlijk!
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2. Ouders blijven op de parkeerplaats, als ze naar de les willen kijken blijven ze op
1,5 meter afstand van de bakrand en van andere personen.
3. Alleen kinderen die voor e rijles komen mogen gebruik maken van onze toiletten
in het Proathoes.
4. Kinderen mogen een half uur voordat de les begint op de manege komen en
gaan na het afzadelen direct naar huis.
Ruitersport artikelen:
Onze zadelmaker Gerard Simons in Heeten stopt met zijn ruitersportwinkel. Alle ruitersport artikelen zijn nu met 20% korting. Mocht je nog iets nodig hebben…….
www.simonsheeten.nl, Holterweg 12 in Heeten.
Wedstrijd en spelletjes dag:
Het is nog niet zover maar misschien wel handig om alvast te weten:
Op zaterdag 19 juni a.s. hopen we de wedstrijd- en spelletjes dag te houden! Gezien
de corona ontwikkelingen op dit moment hebben we nog geen idee of het dit jaar wel
door kan gaan. We hopen het …..!

Alvast een fijne vakantie gewenst!
Groetjes Emma, Evelien, Pauline en Jannette

