Nieuwsbrief december
Proevendagen 2019

Voorleescursus

De proevendagen
20 januari 2019
27 januari 2019
17 februari 2019
10 maart 2019
17 maart 2019
14 april 2019
28 april 2019

Voor het komende seizoen begint, zullen we weer een
voorleescursus organiseren voor de ouders.
Tijdens deze cursus zal eerst de theorie van het voorlezen
worden besproken. Waar moet je op letten en wat zijn de
oefeningen. Hierna gaat iedereen in de praktijk zelf een
proef voorlezen waarbij je tips ontvangt.
Zo ben je goed voorbereid om tijdens de F proeven dagen
zelf de proef van uw zoon/dochter voor te lezen.
Datum: donderdag 17 januari vanaf 17.30 uur

voor het komend seizoen zijn bekend!
F3 en hoger
F1/F2
F3 en hoger
F1/F2
F3 en hoger
F3 en hoger
Vaardigheidsproeven

Je kan je opgeven via de website door het formulier in te
vullen met de gegevens van de ruiter en de voorkeur van
paard/pony.
Inschrijven kan tot uiterlijk 1 week voor de
wedstrijddatum!

Ouderactie
De ouderactie was in 2018 een zeer geslaagd succes!
Vele ouders hebben hieraan meegedaan om zelf te ervaren
hoe het is om paard te rijden. Dit gaf de ouders veel
inzichten over de moeilijkheid ervan en enkele zijn
enthousiast geworden om zelf te beginnen met rijden.
We zullen in februari/maart
weer starten met enkele
lessen voor de ouderactie.
Houd de flyers en
nieuwsbrief in de gaten voor
de data!
Wees er snel bij, vol=vol

Nieuwe bodembedekking stallen
Zoals jullie waarschijnlijk wel gezien hebben, ligt er in de
stal een andere bodembedekking.
Dit zijn strokorrels. Strokorrels zijn een 100% natuurlijk
product en hierdoor erg milieuvriendelijk.
Bij deze bodem is het van belang dat
dagelijks meerdere malen de mestballen uit
de stallen verwijderd worden.
Uiteraard wordt dit door het stalteam
meerdere malen gedaan per dag. Graag
willen wij ook onze lesklanten vragen om
voor of na de les de mestballen uit de stallen
te verwijderen om de stallen voor de
paarden zo schoon mogelijk te houden.
Hiervoor staan er in de stalgangen tonnen
met hierin meerdere mestboys.
Bedankt alvast voor de medewerking! Ook namens de
paarden en pony’s.

Nieuwsbrief december
Theorieavond voor F2 ruiters
27 januari is er weer een F1/F2
proeven dag.
De ruiters die voor de tweede
keer F2 rijden moeten deze dag
ook een F2 theorie examen doen.
Deze theorie staat in het boek leer paardrijden met plezier.
Wanneer je mee doet met de theorieavond wordt alles
uitgelegd en ben je helemaal voorbereid op het theorie
examen van 27 januari
Datum: donderdag 17 januari vanaf 17.00 uur

Inzamelingsactie HTC G-team
Helaas is sporten niet voor iedereen soms even makkelijk.
Soms worden mensen hierin belemmerd door gezondheid,
ziekte of financiële problemen. Terwijl sporten toch door
iedereen gerealiseerd kunnen worden!
Manege Zwolle houdt daarom de laatste 2 maanden van
2018 een inzamelingsactie voor het G team van HTC
Zwolle.
Wat is het G team van HTC?
Het G team is een
voetbalteam vol
enthousiaste voetballers
met een beperking. Dit
team kan onze financiële
steun goed gebruiken voor
training, materialen en
vervoer naar wedstrijden.

Kerstvakantie

Ga je in de kerstvakantie op vakantie?
Vergeet dan niet via de website je paardrijles af te zeggen!
Op de volgende dagen zijn er geen lessen:
Maandag 24 december tot 16.00 uur
Dinsdag 25 december geen lessen
Woensdag 26 december geen lessen
Maandag 31 december geen lessen
Dinsdag 1 januari geen lessen

Manege Zwolle wenst iedereen een fijne
jaarwisseling en een sportief 2019!

