Lessen tijdens de kerstvakantie.
Tijdens de kerstvakantie zullen wij in verband met ponykampen en de
feestdagen een aangepast lessenschema hanteren. Alle oorspronkelijke lessen
van maandag 25 december tot en met vrijdag 5 januari zullen komen te
vervallen. Hiervoor in de plaats is het mogelijk om je in te schrijven voor één of
meerdere lessen naar keuze, op het prikbord in de kantine. De gereden lessen
zullen zoals gewoonlijk van de 10-rittenkaart worden afgestempeld. Als je niet
kan komen rijden hoef je je niet af te melden en worden de lessen van je kaart
doorgeschoven naar na de vakantie. Echter, als je je inschrijft en je komt
vervolgens niet, zullen we deze les wel door moeten rekenen via de kaart, als dit
niet 24 uur van te voren is afgezegd.
Let op: op zaterdag 23/12, zondag 24/12, zaterdag 6/1 en zondag 7/1 zullen alle
lessen volgens het gebruikelijke schema wel gewoon door gaan. Als je hierbij
niet aanwezig kan zijn, vergeet dan niet om je af te melden.
Onderstaand vind je het voorlopige lessenschema. Er zijn lessen voor beginners
(nog geen galop), half gevorderden en gevorderden. Je kan bij je instructrice
vragen tot welk niveau jij behoort. Bij eventueel meer animo zullen wij extra
lessen toevoegen, of kan je in overleg meerijden in één van de lessen in het
eerste of laatste weekend van de vakantie. Ook is er een aantal opties voor
“vrijrijden”, dit betekent dat je een uur gaat rijden in de bak, waarbij er wel een
instructrice aanwezig is die toezicht houdt, maar waarbij er geen les wordt
gegeven, je mag dus (tot op zekere hoogte) zelf weten wat je doet.

Lessen kerstvakantie 2017 / 2018:
Maandag 25/12/2017

Gesloten i.v.m. 1e kerstdag

Dinsdag 26/12/2017

Gesloten i.v.m. 2e kerstdag

Woensdag 27/12/2017

Gesloten i.v.m. Ponykamp

Donderdag 28/12/2017

Gesloten i.v.m. Slaapkamp

Vrijdag 29/12/2017

16.00 uur
17.00 uur
18.00 uur
19.00 uur
20.00 uur

Half gevorderden
(kinderen)
Beginners
(kinderen)
Vrijrijden
(Gevorderden)
Beginners en half gevorderden
(volwassenen)
Gevorderden
(volwassenen)

Zaterdag 30/12/2017

10.00 uur

Zondag 31/12/2016

Gevorderden
(11 t/m 18 jaar)
Half gevorderden
(Kinderen)
Beginnners
(Kinderen)
Beginners + half gevorderden
(Ouders + kinderen)
Half gevorderden
(kinderen)
Vrijrijden
Half gevorderden + gevorderden
Gesloten i.v.m. Oudejaarsdag

Maandag 01/01/2017

Gesloten i.v.m. Nieuwjaarsdag

11.00 uur
12.00 uur
13.00 uur
14.00 uur
15.00 uur

Dinsdag 02/01/2017

16.00 uur
17.00 uur
18.00 uur
19.00 uur
20.00 uur

Woensdag 03/01/2017

18.00 uur
19.00 uur
20.00 uur

Vrijdag 05/01/2017

19.00 uur
20.00 uur

Half gevorderden
(Kinderen)
Beginners
(kinderen)
Gevorderden
(14 t/m 20 jaar)
Gevorderden
(Volwassenen)
Half gevorderden en gevorderden
(Volwassenen)
Gevorderden
(Kinderen)
Gevorderden
(14+)
Half gevorderden en gevorderden
(volwassenen)
Beginners en half gevorderden
(volwassenen)
Gevorderden
(Volwassenen)

