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Inhoud:

Nieuwsbrief
Vanaf nu zal de nieuwsbrief eens per 3 maanden uitgebracht
worden. Heb je leuke ideeen over onderwerpen voor de
nieuwsbrief: geef het door via:

Nieuwsbrief
Concours 27 mei: dressuur, geef je
op!

vrijwilligers.stalagnes@gmail.com

Win een proefles voor je vader of
moeder!
Aandactspunten in,- en om de stal
Oproep: maak een groepsapp van je
les
Stuur je groepsfoto en win
Voorjaar: lekker buiten rijden!!
Joppers en rijbroeken
Geef de pen door…Kelly!

Komende
evenementen
♦

19 mei van 14-17u
High Tea

♦

27 mei: concours
Dressuur

♦
Aanmelden via
Agnes of de lijst op
het prikbord!

Concours 27 mei: dressuur, geef je op!
Zondag 27 mei is er weer dressuurwedstrijd. Je kunt je opgeven via de
lijst op het prikbord bij de binnenbak.
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Win een proefles voor je vader of moeder!
Kalender 2018!
Op de website van
Stal Agnes is een
jaarkalender te
vinden waarop alle
activiteiten en
evenementen te
vinden zijn!

Is jouw vader of moeder de leukste, liefste of meest sportiefste vader of
moeder van de wereld? Geef hem of haar dan op via de facebookpagina van
Stal-Agnes en hij of zij maakt kans op een gratis proefles!

Clinics

Voor 2018 zijn o.a een
aantal clinics van

Jeroen Verhoeckx

gepland. Zie de
kalender voor de data.
Ook in de nieuwsbrief
en via facebook
worden de data
aangegeven.

Aandachtspunten in,- en om de stal
•

•

•
•

Herhaalde oproep: wil iedereen weer letten op het afdoen van de
peesbeschermers! Als dit niet gebeurd, kunnen er heel ernstige
blessures ontstaan waardoor het paard afgeschreven kan worden.
Slippers en sandalen (open schoenen) zijn levensgevaarlijk om op stal
te dragen. Zie de foto hieronder voor wat er kan gebeuren. We vragen
iedereen dringend om deze niet op het stal en in de bak te dragen!
Jansje mag niet meer gevoerd worden. Zij wordt hier namelijk erg ziek
van.
Mercedes is op dieet, vanwege haar gezondheid. Ook Mercedes niet
voeren, alsjeblieft.

Oproep: maak een groepsapp van je les
Let op:
Op stal Agnes is er
geen mogelijkheid
om te pinnen!
Graag contant
betalen dus.

In verband met de komende vakantieperiode en mogelijke wijzigingen
vragen wij iedere les, een gezamelijke groepsapp aan te maken. Hierbij het
verzoek om de groepsapp de naam te geven van je lesdag, en tijd. Voeg
Agnes vervolgens ook even toe in de groepsapp, zodat zij jullie op een
makkelijke manier op de hoogte kan houden van belangrijke zaken zoals
wijzigingen en dergelijke.
Voorbeeld naam groepsapp: ‘Dinsdag 18:00’.
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Stuur je groepsfoto en win!

Wist u dat:
Bij stal Agnes
ook

Wij zouden het leuk vinden om van iedere groepsles een groepsfoto te
ontvangen en deze te plaatsen op de website. Aan jullie de taak om een
leuke, gekke, gezellige of gewoon mooie groepsfoto te maken van jullie les!
De meest aansprekende foto krijgt hier een ereplaatsje!
In de spotlight: de Woensdagavond 19 uur groep!!

KINDERFEESTJES

gehouden
kunnen worden?

Meer info is te
vinden op de
website of via
Agnes!

Voorjaar: lekker buiten rijden!!
Nu het weer voorjaar is kan er weer buiten gereden worden! Genieten voor zowel paard als ruiter!
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Let op:

Als je je
opgeeft voor
concours
maar zonder
tijdig
afmelden niet
verschijnt,
worden de
deelname
kosten vanaf
nu wel in
rekening
gebracht!

Joppers en Rijbroeken
Nu in de aanbieding: joppers voor 25 euro en rijbroeken voor 30 euro!
Voor meer ruitersportartikelen vraag Agnes naar het aanbod.

Leuke aanbieding van By Kell
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Geef de pen door…Kelly!
Hallo Allemaal,
Mijn naam is Kelly Stolwijk. Ik ben 20 jaar en woon in Geesteren. Mijn
hobbies zijn natuurlijk paardrijden en handbal. Ik heb een eigen kapsalon
in Geesteren, By Kell.
Ik rij al vanaf mijn 3de bij Stal Agnes en vind het elke week nog steeds
super leuk ! Ik rij elke woensdagavond en ook wel vaak doordeweeks.
Mijn favoriete paard is Knoet! Zoals wij Knoet noemen op de

woensdagavond is Knoet onze My Little Pony !!
Iedereen heel veel rijplezier bij Stal Agnes !

Stal Agnes

Groetjes Kelly en een hoefafdruk Knoet !

Prinsenweg 16,
7671 EC Vriezenveen
Telefoon:
0546-561215
06-51207904
E-mail:
info@stal-agnes.nl
Vrijwilligers:
vrijwilligers.stalagnes@gmail.com

We zitten ook op het
web!
Zie ook foto’s van onze
activiteiten via de
website!
www.stal-agnes.nl
of zoek ons op facebook

Hierbij geef ik de pen door aan: Yoleen

Sterk

Nieuwsbrief van school
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Nieuws uit de groepen
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