Manege weetjes!!
A.s Zondag 28 januari:
11. 30 uur Peuter/Kleuter rijden

Lekker samen met papa of mama vertrouwd worden met je pony
Opgeven via admin@manegebleijenberg.nl

Vrijrijden …………
Ga je op vakantie of mis je een les dit kwartaal en rij je in een uursles?
Kan je hem zondag al lekker inhalen!
Geef je snel op via de mail 

MAANDAG 29 JANUARI INSCHRIJVING GEOPEND VOOR HET
PONYKAMP 2018
Er kunnen per leeftijdscategorie maar een aantal kinderen geplaatst worden!!
Dit in verband met de indeling van de pony's en de veiligheid van de kinderen.

Vol is vol!

*11Februari Lesuur kampioenschappen deel 2!
Begin nu al met oefenen en spreek af met je les wat je aantrekt!

*Let op!!!!!!!!!
Voor onze Carrousel groep Tio Vivo missen we nog 2 leuke fanatieke ruiters!
Wie heeft er zin om lekker mee te trainen op woensdag avond 19.00 uur?
25 maart is al de onderlinge carrousel wedstrijd,
En op 10 juni rijden we de voorrondes in Nijkerk 
Wie maakt ons compleet ;)

*18 Februari FNRS Carnaval!
Verkleed is leuk maar hoeft niet.
Opgeven via de mail of in het boek bij de bar.
Inschrijven kan tot vrijdag 16 februari.

Krokus vakantie pony verwendag 
In de Krokus vakantie is er op maandag 26 dinsdag 27 en vrijdag 2 maart ,
bij voldoende kids, weer een Pony verwendag!
De pony dag is bestemd voor kinderen van 7 t/m 12 jaar.
Wil je een leerzame, gezellige en leuke dag of zelfs meerdere dagen tussen de leukste paarden en pony's?
Ook zonder ervaring met paarden ben je van harte welkom! Je gaat twee keer op een dag rijden en nog veel
meer andere leuke activiteiten!
Eten en tussendoortjes doen we gezellig samen in de kantine.
Het kamp is van 09.30-16.00 en de kinderen mogen vanaf negen uur gebracht worden. Later ophalen kan in
overleg.
Kosten zijn 45 euro per dag.

*De Boeken ruilkast staat naast het kantoor 
Er staan veel leuke boeken voor iedereen!
Geef je het ook door aan familie en vrienden,
Ruilen of alleen meenemen,
Zolang we maar kunnen genieten van alle mooie verhalen;)

*Let op dat we na het rijden de paarden en pony’s goed verzorgen!
Soms komen we op stal en dan zijn er paarden bij die geen deken op hebben gekregen? Als ze
dit gewend zijn is het best koud zonder……
Ga niet alleen lekker rijden maar verzorg je paard/pony ook even goed na
Dank u namens Caatje, Romy, Tornado, Arjan en de rest van onze kanjers!

Fijn weekend! Team Bleijenberg

