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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.
Doordat de corona besmettingen weer behoorlijk zijn gestegen, willen we voor ieders
veiligheid de volgende regels afspreken:

Wanneer kan jij
niet komen?

-Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen
hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
-Blijf thuis als iemand in jouw huishouden hoest, koorts (vanaf de
38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur
geen klachten heeft, mag je weer naar de manege.
-Blijf thuis als je in quarantaine bent in afwachting van een test
van jezelf of van een huisgenoot.
-Blijft thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het
coronavirus (COVID-19).

Op het Lamoen

- Als je gebracht wordt met de auto blijft degene die je gebracht
heeft in de auto. Jij stapt uit en loopt naar de stal. Daar is iemand
die als dat nodig is je helpt met poetsen en opzadelen van je pony.
Ouders mogen vanuit de auto naar de rijles kijken.
- Op Het Lamoen kun je niet naar het toilet in het Proathoes omdat
dit gebouw wordt gebruikt door de zorgboerderij. Je mag wel gebruik maken van het toilet in de schaapskooi.
-Je komt niet eerder dan 30 minuten voordat de les begint bij ons
om je pony te poetsen en op te zadelen.
-Je neemt geen vriendjes, vriendinnetjes, broertjes of zusjes mee.
: gewoon natuurlijk!

pony-recreatie

- In de zadelkamer komt 1 persoon tegelijk. Kinderen onder de 12
jaar mogen elkaar helpen in de zadelkamer.
- De instructrice houdt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van je.
- Na de les zadel je je pony af en zet hem op stal, je ruimt alles op
en ga je direct naar huis.
Algemene regels

- Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en
met 12 jaar).
- Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes.
- Vermijd het aanraken van je gezicht.
- Schud geen handen.

Hopelijk kunnen we door deze regels te hanteren er voor zorgen dat we elkaar niet
besmetten en kunnen we blijven genieten van onze rijles!

Mocht er iets niet duidelijk zijn of je hebt een vraag, bel of
mail ons!

Met vriendelijke groeten,
Emma, Pauline, Anna, Arie en Jannette

