Helaas gelden er vanwege corona enkele regels op ons bedrijf.
Helaas mogen jullie er als ouders vanwege de nieuwe regels niet bij zijn. Uiteraard hebben we hier goed
over nagedacht en hebben we een passende en veilige oplossing gevonden voor alle leeftijden!
"
Jullie mogen de kinderen 5 minuten voor aanvang van start les brengen op de manege. Daar
staat een medewerker op de parkeerplaats op jullie te wachten. We verzamelen alle kindjes en gaan dan
gezamenlijk naar binnen.
"
Helaas mogen jullie dus niet mee naar binnen, wachten op de parkeerplaats tijdens de les in de
auto is mogelijk. Maar helaas is het verplicht in de auto te wachten, we mogen namelijk geen
samenscholing hebben op de parkeerplaats. Maar na een uur ophalen mag uiteraard ook.
"
De kinderen gaan een leuk programma o.l.v. enkele medewerkers tegemoet. Voor diegene die al
vaker geweest zijn. Er is een gediplomeerde instructrice die altijd in de rijbaan staat. Zij coördineert alles
in de rijbaan.
"
In dit uurtje gaan de kinderen veel plezier maken. De kinderen mogen ook verkleed komen als ze
willen.
"
De kinderen krijgen niet allen een eigen pony maar we gaan werken in kleine groepjes. Vanuit
ons zijn er 6 personeelsleden die assisteren bij de les. Alles gebeurt uiteraard veilig en de kinderen
hebben de hele les een cap op. De pony's worden ten alle tijden vast gehouden!
"
Aan het eind van de les, komt de medewerker weer met de kindjes naar buiten op de
parkeerplaats en pas als de kinderen hun eigen papa of mama zien, mogen ze naar de auto toelopen! Dit
allemaal o.l.v. Sanne.
Enkele tips & regels voor jullie
"
Als het kan, laat de kinderen thuis vast plassen (uiteraard kunnen ze hier ook naar het toilet)
"
Heeft je kind een eigen cap, doe deze dan vast in de auto op
"
Jullie mogen met 1 persoon jullie kind afzetten op de manege, uitstappen bij brengen en ophalen
mag maar blijf bij je eigen auto, zorg dat er geen samenscholing komt en stap pas uit als jullie een
medewerker zien staan (dan gaat de les beginnen of eindigen)
"
Meelopen naar binnen is dus vanwege de veiligheid helaas NIET toegestaan, in geen enkel geval.
We gaan er een leuke les van maken. We hopen jullie snel weer te mogen ontvangen! Maar daarover
communiceren we jullie uiteraard nog!
Als de kinderen het leuk vinden, mogen ze verkleed komen! Verder is het verplicht regen laarsjes aan te
hebben. Als de kinderen geen cap hebben, kunnen ze deze lenen.

Wij hopen jullie kinderen zondag te mogen verwelkomen!

