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Proevendagen tot zomervakantie

De manege paarden en pony´s
gaan ook met vakantie deze
zomer!
Van maandag 1 augustus t/m
zondag 21 augustus is de
manege gesloten.
De lessen die in deze weken niet
doorgaan kan je inhalen.
Geef je eigen vakantie door via
de Manegeplan app!

Zaterdag 25 juni
- 14+ F proevenavond
Zondag 26 juni
- F3 en hoger
Zondag 10 juli
- Alle F proeven niveau’s
De zaterdagavond is voor ruiters van 14 jaar en ouder en
voor ruiters die wegens geloofsovertuiging niet op zondag
kunnen starten.
Je kan opgeven via de website!

Voorleescursus F3
Rijdt uw zoon of dochter mee met de F proeven? Vanaf de
F3 dienen de ruiters zelf voor een voorlezer te zorgen.
Heeft u nog nooit een proef voorgelezen? Dan is er op
Donderdag 23 juni een voorleescursus voor ouders en
jeugd
Tijdens deze avond wordt uitgelegd hoe je het beste een
proef voor kan lezen. Ook wordt dit in de praktijd
geoefend.
De voorleescursus is op donderdag 23 juni van 18.4519.30 uur.
Kosten hiervoor zijn € 5,- p.p.
Opgeven kan in de kantine of via de mail.

Zet ze alvast in je agenda!

Slippers VERBODEN op
stal
Het wordt weer mooi weer de
komende tijd en dat betekend dat we
weer bezoekers tegenkomen met
slippers en open schoenen. In
verband met de veiligheid zijn open
schoenen en slippers op stal niet
toegestaan!

Stagelopen bij Manege Zwolle
Komend schooljaar hebben we weer verschillende plaatsen
vrij voor stagiaires!
Voor verschillende opleidingen kan je stagelopen
bij de manege.
Dit kan al vanaf snuffelstage of dierverzorging tot
aan paardenhouderij of paardensport. Ook voor de
opleiding secretariaat en receptie kan je terecht bij
de manege!
Neem contact op met Linda voor meer informatie en de
mogelijkheden!

Nieuwsbrief juni’22
Nieuwe pony’s

Ponykamp zomervakantie 2022

Afgelopen weken zijn er een aantal nieuwe pony’s op de
manege gekomen!
Je bent ze waarschijnlijk al tegen gekomen in de lessen.
Polly is een lieve pony die al ervaring heeft als
manegepony.
Bella is een leuke pony waar al eerder kinderen op hebben
leren ponyrijden.
Kiki is een leuke vos pony die zal meelopen vanaf de half
gevorderde lessen
Appie is een brave beginnerspony die ervaring heeft in
manegelessen
Garfield is een lieve pony die zal meelopen vanaf de half
uurslessen.
Hopelijk maken jullie snel kennis en gaan jullie veel plezier
beleven aan deze 5 toppers.
Dit zijn:

Polly

Bella

Kiki

Appie

Garfield

Ook komende zomer worden er bij Manege Zwolle weer 3
weken ponykamp georganiseerd.
Het ponykamp is overdag van 10.00-16.30 uur.
Tijdens deze week ga je iedere dag uiteraard rijden en nog
veel meer leuke activiteiten doen!
Het inschrijfformulier staat op de website!

