
 

 

 

Beste ouders, 

In het kader van de verstrengde Coronamaatregelen hebben wij de werking van ons ponykamp  noodzakelijkerwijze moeten aanpassen. 

I. Het brengen van de kleding en het bed kan gebeuren:  

a. Op zondag 2/8/2020 vanaf 14u00. 

b. op maandag 3/8/2020 tussen 11u00 en 15u00. 

Wij vragen u heel beleefd om: 

• de social distance van 1,5m te respecteren. 

• Te allen tijde een mondmasker te dragen op het terrein van de manège. 

• Het aantal mensen dat zich gelijktijdig op de hooizolder bevindt te beperken (max 4 mensen tegelijkertijd). 

• De bedden te installeren op de aangegeven plaatsen  ruilen is niet toegelaten! 

Kan u uw zoon/ dochter pas op maandag na 15u brengen, dan mag u de hooizolder niet meer betreden (bubbel respecteren), maar dan dient u bed en koffer beneden aan de trap achter te laten. De leiding (die de hele 

week blijft slapen en tot de vaste bubbel behoort) zorgt dan dat alles op zijn plaats terecht komt. 

De pony’s en zadelkasten mag u op maandag vanaf 15u in de gang en stal installeren. Respecteer hierbij ook de 1,5 meter social distance en de mondmaskerplicht. 

 

II. De leiding en de kinderen vormen deze week een strikte bubbel. Er zullen geen andere mensen tot deze groep toegelaten worden. Wil een deelnemer toch vervroegd een nachtje naar huis, dan is er geen mogelijkheid om 

de volgende dag weer aan te sluiten. 

Eenmaal uit de bubbel moet je uit de bubbel blijven (wat wij heel jammer zouden vinden…) Dit is ook de reden dat er gedurende deze week GEEN ouders kunnen langskomen op de hooizolder. Mocht het toch nodig zijn om 

iets na te brengen, kan dat beneden bij Cindy afgegeven worden. 

III. De bezoekavond op donderdag zal dit jaar NIET doorgaan om de bubbel te respecteren. Het is dus niet mogelijk om de kinderen gedurende de week te bezoeken. 

 

IV. De gebruikelijke show van zaterdag gaat NIET door. U kan geregeld beelden van deze week bekijken op sociale media. Indien u niet wenst dat er beelden van uw zoon/dochter gemaakt worden en op Facebook of Instagram 

geplaatst worden, gelieve dan vooraf contact op te nemen met Christine of Cindy zodat wij hiermee rekening kunnen houden. 

 

V. Het kamp eindigt op zaterdag 8/8/2020 om 17u00. Vanaf dan kan u de kinderen en pony’s komen ophalen. De bedden en koffers kunnen afgehaald worden vanaf 14u00 (de kinderen zullen dan elders zijn), weer met in 

achtname van social distance, mondmaskerplicht en het maximum aantal mensen (4) op de hooizolder. 

 

We hopen dat we – met in achtname van deze regels en de goodwill van iedereen – de kinderen een onvergetelijke week ponyplezier kunnen bezorgen. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Christine 

 

 

 


