Emmer-Compascuum, 26 april 2020

Onderwerp: Nieuwsupdate

Beste mensen,
Afgelopen week is bekend geworden dat de geldende maatregelen in verband met het Coronavirus tot
en met 19 mei worden verlengd. Wel is het zo dat kinderen en jeugd tot en met 18 jaar weer samen
buiten kunnen sporten mits dit georganiseerd en onder begeleding is. Dat is goed nieuws en betekent
dat wij vanaf aanstaande woensdag 29 april weer met de lessen starten.
Om dit op een verantwoorde manier te kunnen en mogen doen zijn een aantal regels van belang. Eén
en ander in lijn met de landelijke regelgeving en die van de KNHS. Wij willen jullie vragen hier kennis
van te nemen en rekening mee te houden.

Manegelessen De Stijgbeugel
•

de lessen vinden buiten plaats;

•

de aanvangstijden van de lessen zijn hetzelfde, Kom op tijd maar niet al te vroeg;

•

de lessen zijn circa 50 minuten zodat de wisseling van de groep lessers kan zonder elkaar
te treffen;

•

er wordt per les 1 ouder door Nathalie gevraagd als hulp;

•

er mogen geen ouders langs de buitenbak staan en de kantine blijft gesloten;

•

bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor kinderen nog steeds,
blijf thuis. Meld je dan even af.

•

bij het brengen van de kinderen, graag afzetten en ophalen op de parkeerplaats;

•

het toilet is voor de hoge nood toegankelijk. Graag schoon achterlaten, er liggen hygiëne
doekjes;

•

draag handschoenen;

•

opzadelen hoeft niet, Nathalie neemt de pony’s gezadeld mee.

Lessen eigen paarden/pony’s
•

kinderen en ook jeugd tot en met 18 jaar kunnen lessen;

•

de lessen vinden buiten en in afstemming met de instructie plaats;

•

houd rekening met minimaal 1,5 meter afstand tussen elkaar;

•

geen toeschouwers;

•

heb je verkoudheidsklachten en/of koorts blijf dan thuis;

•

heeft iemand in het gezin koorts, blijf dan thuis;

•

het toilet is voor de hoge nood toegankelijk. Graag schoon achterlaten, er liggen hygiëne
doekjes;

•

draag handschoenen.

Bakleden
Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven kunnen bakleden de binnenbakken. gebruiken. Stem dit
wel af. We werken met een rooster en vaste tijden. Afstemmen kan via Whatsapp en het
nummer: 06-13991441. De tijden staan ook op de website. Onderstaande is verder van belang:
•

rijden kan onder begeleiding:

•

de handvatten van de deuren na binnenkomst schoonmaken met speciale doekjes (deze
zijn ter plaatse beschikbaar);

•

maximaal 2 combinaties per rijbak;

•

niet longeren in de grote binnenbak;

•

geen toeschouwers;

•

houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar;

•

heb je verkoudheidsklachten en of koorts blijf dan thuis;

•

heeft iemand in het gezin koorts, blijf dan thuis.

Tot slot
Deze maatregelen zijn ook vooraf afgestemd met de instructie: Nathalie, Henk en Viola.
We willen iedereen vragen zich hier aan te houden. Dit ten behoeve van ieders gezondheid.
Daarnaast willen we geen problemen zoals boetes.
Allemaal nog een fijn weekend en plezierige Koningsdag toegewenst!
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