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16 december 2021
informatiebrief

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.
Veel van jullie zullen de nieuwe maatregelen vanwege het coronavirus hebben gehoord. Hierdoor hebben wij de mogelijkheid om extra inhaallessen te organiseren op maandag 20 en donderdag 23 december. Ook in week 52 en week 1 organiseren we extra inhaallessen/ buitenritten. We gaan er vanuit dat
iedereen op deze manier de gemiste lessen kan inhalen. De buitenritten zijn 1,5 uur met maximaal 6
personen. Hier rekenen we twee lessen voor. In eerste instantie zijn deze buitenritten voor degene die
lessen gemist hebben. Mocht er een plek over zijn dan kan je hier ook aan mee doen en er voor betalen
( € 30). Dus geef bij de opgave even door of het voor het inhalen van 2 lessen is of dat je dit als extraatje
wil doen.
Van 24 t/m 31 december heeft Pauline vrij, Emma en Anna geven dan alle lessen.
Op vrijdag 24 december vervroegen we de lessen.
Op zaterdag 25, vrijdag 31 december en zaterdag 1 januari worden er geen lessen gegeven. De kinderen die normaal op deze dagen les krijgen kunnen dat inhalen op de extra lessen die we gepland
hebben of in de reguliere lessen als hier een plek vrij is.
In de bijlage stuur ik ook nog even het rooster wat we nu hanteren. Ook daarin zijn nog plekken vrij. Het
beweging geven aan de pony’s gaat ook gewoon door in de komende 3 weken. Ook daarin zijn nog
plekken vrij. Dit rooster hanteren we totdat er versoepelingen zijn aangekondigd en we weer na 17 uur
mogen lesgeven.
Voor de inhaallessen/ buitenritten moet je je opgegeven! Stuur even een e-mail om je op te geven!
Mocht je een les willen inhalen en je kunt niet op de aangegeven tijden overleg dan even met Jannette.
Er is altijd wel een passende oplossing te vinden. Als er geen verandering is in je normale lesuren dan
gaan we er vanuit dat je komt. Kun je niet stuur dan op tijd (24 uur van te voren) een e-mail of app
even (06-54314554).
Hierbij het rooster voor de extra
Ma 20 dec
Do 23 dec
Vrij 24 dec

Za 25 dec
Ma 27 dec
Do 30 dec

Vrij 31 dec

lessen & buitenritten in de kerstvakantie en de aanpassingen:

rijles voor beginners 13.30-14.30 uur door Emma
rijles voor beginners 13.30-14.30 uur door Emma
buitenrit voor de middengroep 14.30-16.00 door Emma
lessen 1 uur eerder
14.30-15.00 uur→13.30-14.00 uur
15.00-16.00 uur→14.00-15.00 uur
16.00-17.00 uur→15.00-16.00 uur door Emma
geen lessen
rijles voor gevorderden 13.30-14.30 uur door Emma
rijles voor beginners 13.00-14.00 uur door Anna
rijles voor midddengroep 14.00-15.00 uur door Anna
buitenrit voor de gevorderden 14.30-16.00 door Emma
Geen lessen

: gewoon natuurlijk!
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Zat 1 jan
Ma 3 jan
Do 6 jan

Geen lessen
rijles voor beginners 13.30-14.30 uur door Emma
rijles voor beginners 13.00-14.00 uur door Emma
rijles voor middengroep 14.00-15.00 uur door Emma
buitenrit voor middengroep en gevorderden 14.30-16.00 door Jannette

Wat bedoelen we met:
• beginners: als je minder dan 1 jaar op les zit en nog niet durft te galopperen
• middengroep: als je minder dan 3 jaar op les en al wel durft te galopperen in de rijbak maar nog
niet in een buitenrit
• gevorderden: als je langer dan 3 jaar op les zit en zowel in de rijbak als tijdens een buitenrit durft
te galopperen
Omdat we veel mogelijkheden bieden om lessen in te halen gaan we er vanuit dat iedereen die een les
wil inhalen dit ook doet in deze periode. Als je gebuikt maakt van de automatische incasso voor de betaling van de lessen, maar toch niet de mogelijkheid hebt om lessen in te halen kunnen we bij de volgende
incasso ( 25 januari 2022) dit verrekenen. Als je hier gebruik van wil maken en daar een goede reden
voor hebt, moet je dit wel voor 15 januari 2022 aangeven. We doen ons best om hierin maatwerk te
leveren.
Als je niet op les komt, omdat je op vakantie gaat of om een andere reden er niet kan zijn, app
dan op tijd af of stuur een e-mail (minimaal 24 uur van te voren)! Niet geweest en niet afgezegd:
dan wordt je les wel gerekend!
Door de inflatie zijn ook wij genoodzaakt onze tarieven aan te passen.
Hier volgen de nieuwe tarieven voor 2022:
AUTOMATISCHE INCASSO
per 2 maanden voor kinderen
per 2 maanden voor volwassenen
(vanaf 20 jaar)

€ 76,00
€ 94,40

RITTENKAART
10-rittenkaart kinderen
10-rittenkaart volwassenen
(vanaf 20 jaar)

Afgelopen twee jaar kon de wedstrijd- en spelletjesdag helaas niet door gaan. Voor 2022 hebben we wel
alvast een datum gepland, we hopen dat het dit jaar
wel door kan gaan!
De wedstrijd- en spelletjesdag van Het Lamoen hopen
we op 18 juni 2022 te organiseren!

Rokersplek
Naast het Proathoes hebben we een rokersplek gemaakt. Dit is de plek waar het geoorloofd is om te
roken. Op de rest van ons terrein mag niet meer gerookt worden. Zie hiernaast een foto van de rokersplek.

Wij wensen u / jou heel fijne kerstdagen een
gezond en gelukkig 2022 en veel paardrijplezier!!
Met vriendelijke groeten van Pauline, Emma, Anna,
Jetske, Arie & Jannette

€ 105,00
€ 124,50

