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Hoi Lamoentje!
Hierbij een informatiebrief over de zomerperiode, lees het goed door en laat het ook
door je ouders lezen, zodat je van alles op de hoogte bent!!
Een andere brief dan normaal, want door de corona-maatregelen hebben we geen
spelletjesdag of andere activiteiten kunnen organiseren.
Volgende week zijn er voor het laatst de reguliere lessen voor de zomervakantie.
Van maandag 5 t/m zaterdag 10 juli zijn we gesloten. Dat betekent dat er geen
rijlessen zijn en er ook geen deelnemers van de zorgboerderij zijn. Alle pony’s hebben
dan een week vakantie. In die week wordt het dak vernieuwd van de grote stal,
worden alle stallen uitgemest en krijgt de zadelkamer een grote schoonmaakbeurt. Als
je het leuk vindt om te komen helpen met de schoonmaak ben je van harte welkom.
We werken van maandag t/m vrijdag tussen 9 en 16 uur. Je hoeft geen eten of drinken
mee te nemen, daar wordt voor gezorgd. Doe oude kleren aan, geen rijkleding!
Vindt je het leuk om hiermee te helpen dan kan je je per e-mail opgeven bij Jannette.
Vanaf maandag 12 juli betekent de zomervakantie voor het Lamoen 7 weken
ponykamp.
De ponykampen zijn van maandag 12 juli t/m vrijdag 27 augustus. In die periode zijn
er alleen op zaterdag lessen voor alle kinderen van de manege (ongeacht op welke
dag je nu rijdt).
Wil je op een zaterdag graag komen rijden, stuur dan de vrijdag ervoor voor 12 uur
een e-mail om je op te geven. Omdat het rooster maken voor zaterdag in de
zomervakantie een hele klus is, is het niet mogelijk om je in te plannen als je op vrijdag
na 12 uur hebt opgegeven. Je krijgt op vrijdagavond een e-mail terug over de lestijden.
Het maakt daarbij niet uit in welke les of op welke dag je nu rijdt.
We verwachten dat veel kinderen hiervan gebruik willen maken, omdat er nu minder
mensen op vakantie gaan. We kunnen op de zaterdag maximaal 6 lessen aanbieden.
Als er meer kinderen zich opgeven voor 1 zaterdag, doen we ons uiterste best om de
lesplaatsen zo eerlijk mogelijk te verdelen.
Als je je opgegeven hebt om te komen rijden, verwachten we ook dat je echt komt!!!
Om onnodige teleurstelling bij andere kinderen te voorkomen.
Evelien gaat eind juli stage lopen op een renpaarden bedrijf in Frankrijk en blijft daar
tot eind oktober. Zaterdag 23 juli is haar laatste werkdag voordat ze naar Frankrijk
vertrekt. Zaterdag 6 november hoopt ze weer terug te zijn en weer te kunnen lesgeven
op Het Lamoen. In de tussentijd neemt Anna Bosma haar taak over en geeft zij de
lessen op zaterdag van 13 tot 15 uur.
Omdat de corona maatregelen zijn versoepeld mogen kinderen ook weer bij ons op
het erf blijven. De kinderen mogen niet in de schaapskooi. En kunnen ook niet in het
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Proathoes (of in de gang). Wel mogen kinderen in het Proathoes naar het toilet, als ze
daarna maar gelijk weer naar buiten gaan.
Kinderen mogen wel in de hoefijzerbar zitten, om bijvoorbeeld hun brood te eten.
Ouders mogen blijven kijken bij de les, mits ze 1,5 meter afstand houden.
Natuurlijk houden we ons aan de algemene corona maatregelen.
Op maandag 30 augustus beginnen de gewone lessen weer.
Mocht je het volgende seizoen graag in andere les willen rijden geef dit dan per email
voor 20 augustus door aan Jannette.
Even alle belangrijke data op een rijtje:
t/m 3 juli
: lessen gaan gewoon door
5 t/m 9 juli
: schoonmaak op Het Lamoen en dus geen rijlessen
12 juli t/m 27 augustus : ponykampen en dus geen rijlessen.
Het is dan wel mogelijk om op zaterdag te lessen
23 juli
: laatste dag dat Evelien werkt voor haar stage
20 augustus
: door gegeven hebben als je in een andere les wilt
30 augustus
: lessen starten weer

Tot zover onze informatie. Wij wensen je alvast een hele fijne en gezonde vakantie!
Groetjes, Emma, Pauline, Evelien en Anna Bosma, Jannette, Jetske

