Nieuwsbrief Ponyboerderij PK, voorjaar 2015.
Team
In de loop van vorig jaar en begin van dit jaar hebben wij een aantal nieuwe gezichten mogen
verwelkomen in ons team, sommige al enigszins bekend en andere totaal nieuw.
Ons team bestaat uit de vaste instructrices en een groot aantal vrijwilligers, welke helpen met de
verzorging van de dieren en het begeleiden van de lessen en met het rijden van de gehandicapte
ruiters.
Wij zijn blij dat we de volgende vrijwilligers en stagiaires aan ons team kunnen toevoegen:
Kelsy, Maaike, Melanie, Berdien, Juliette, Demi ,Ineke, Marloes en Sharon.
Mocht je meer willen weten wie wie is, kijk dan op de site: www.ponyboerderijpk.nl

Buitenschoolse opvang
Voor velen al bekend maar voor sommigen nog onbekend, hebben wij naast dat we paardrijlessen
aanbieden ook op bepaalde dagen BSO. Want zeg nou zelf, wat is er nou leuker dan een BSO met
paarden. Wilt u hier meer informatie over, neem dan contact op met Caroline Walda.
Bellen met 06-16332449 of mailen met Ponyboerderijpk@hotmail.nl

Oudercommissie
Zou u ons willen helpen om de ponyboerderij te verbeteren en/of leuke en gezellige activiteiten te
helpen organiseren. Want zonder uw hulp kunnen wij niet altijd de activiteiten organiseren die de
kinderen zo leuk vinden. Dus uw hulp wordt zeer op prijs gesteld. Lijkt dit u wel wat? Meld u dan
aan voor de oudercommissie bij de instructie.

De pony's
Helaas hebben we de afgelopen tijd een aantal pony's moeten laten gaan maar hebben we gelukkig
ook een aantal leuke en lieve pony's erbij gekregen. Hier een overzicht van de pony's die we op dit
moment gezellig bij ons op stal hebben staan.
Reina, onze lieve, maar soms eigenwijze fjord
Caprice, onze enigste jongen tussen de dames, maar een echte vlekkenmonster.
Kelly, de kleinste van het stel, maar als ze mee is op concours doet ze niks onder voor de grotere
ponys.
She, de leider van de kudde, ook haar kunst is zo vies mogelijk zijn, zodat je heerlijk gepoetst kan
worden.
River, de grootste van het stel, met het kleinste hartje. Mag graag op concours gaan en vindt het
lekker om daarna heerlijk te lanterfanteren in de wei.

Mededelingen
Lessen die minimaal één dag van te voren worden afgemeld mogen worden ingehaald in een andere
les. De mogelijkheden voor het inhalen van de les kunt u met de instructrice bespreken. Wel dienen
de in te halen les(sen) zo spoedig mogelijk in gehaald te worden.

Ideeënbus
Heeft u of uw kind een idee om de ponyboerderij te verbeteren of een leuk idee voor een activiteit?
Dan kunt u dit aangeven bij de instructrice of opschrijven en inleveren bij de instructrice die het
bewaart in een map tot de eerst volgende teamvergadering. Dan zullen we bespreken of dit idee
haalbaar is om uit voeren. Wij komen hier dan in de komende nieuwsbrief weer op terug.

Klachten
Heeft u klachten en/of opmerkingen over de lessen of algemene zaken, dan stellen wij het zeer op
prijs dat u dit eerst bespreekt met de instructrice. Werkt dit niet, of vindt u dit niet genoeg? Dan kunt
u een klachten formulier vragen bij de instructrice of downloaden van de site en dit ingevuld
eventueel in een gesloten envelop inleveren. Wij zullen er dan met de desbetreffende persoon in
gesprek gaan hierover. Uiteraard zullen wij u hierover op de hoogte houden.

Speciale Datums
Workshops
Vanaf juni geven wij verschillende activiteiten buiten het paardrijden om. Iedereen is welkom,
ruiters, ouders en natuurlijk al onze vrijwilligers. De planning is nu:
5 juni, wandelavond
3- juli, hardlopen
7 aug, bootcamp
4 sept, knutselavond
Mocht je mee willen doen, geef je dan op bij de instructrices. Kosten zijn 8 euro per 4 onderdelen.
In september zullen er dan weer nieuwe activiteiten aangeboden worden.
Concours
20 juni van 14:00 tot 17:00 is er concours bij ons op stal. Heb je zin om mee te doen, geef je snel op,
we maken er een leuke dag van. Kosten 10 euro per kind.
Vakantie
De grote vakantie is van 4 juli tot 16 augustus. De lessen gaan door tot 8 juli en starten weer op 10
augustus.
Kampen
Dagkamp van 9 t/m 11 juli, voor kinderen vanaf 7 jaar. Van 13:00 tot 17:00 Kosten hiervan zijn 40.p.kind
Slaapkamp van 7 t/m 9 augustus, voor kinderen vanaf 10 jaar. Van vrijdags van 10:00 tot zondags
16:00. Kosten hiervan zijn 45,- p.kind.
Thema spelletjes dag
Voor 6 juli thema spelletjes dag. Deze begint 14:00 tot 17:00
Hierbij mogen ook vriendjes en vriendinnetjes meegenomen worden.
Hulpdag
17 juli willen wij graag een huldag organiseren voor een grote schoonmaak beurt en enkele
onafgemaakte klussen. Alle hulp is welkom de koffie staat klaar.
Nieuw telefoonnummer
Wij hebben een nieuw telefoonnummer deze is: 06-22335112. Spreek rustig wat in of stuur een sms
als je iets door wil geven.
Groetjes,
Team Ponyboerderij PK

