Inschrijfformulier Ponymaatjes Boerderij op IJburg!
Het is de hoogste tijd dat de kinderen van IJburg kennis kunnen maken met paardensport
en het omgaan met deze prachtige dieren. We doen het anders dan anders. Niet het rijden
maar het plezier in het omgaan met pony’s staat voorop. In een cursus van 10 weken
kunnen kinderen veel leren over de behoeften en het gedrag van paarden. Maar natuurlijk
is er ook ruimte voor knuffelen, poetsen, vlechtjes maken en wat er verder bij de
verzorging komt kijken. Tenslotte gaan de kinderen actief met de pony’s aan de slag door
het doen van verschillende oefeningen; wandelen aan de hand, behendigheid, gymnastiek,
het komt allemaal aan bod. In een groep van maximaal 10 kinderen worden de kinderen
begeleid door een ervaren en gediplomeerde instructrice. Door een diplomasysteem
worden kinderen uitgedaagd om de verschillende vaardigheden onder de knie te krijgen.
Wil je eerst eens kennismaken met de manier van lesgeven dan kan dat. Stuur een mail
naar pony@boerderijopijburg.nl voor het maken van een afspraak.

!

De cursus Ponymaatjes is voor kinderen vanaf 5 jaar. Het is niet nodig om speciaal
rijkleding en –laarzen te kopen. Een lange (jogging)broek en regenlaarzen volstaan ook.
Ouders tekenen een aansprakelijkheidsformulier en het bedrag van € 75,- per
cursusperiode van 10 weken, dient vooraf voldaan te zijn. Bewoners van IJburg met een
stadspas krijgen 25% korting. Interesse? Vul onderstaand inschrijfformulier in. Vragen
kunnen gemaild worden naar pony@boerderijopijburg.nl.

!

Kinderen met een fysieke of verstandelijke beperking of speciale behoeften kunnen ook
deelnemen aan de lessen. In overleg met de ouders wordt gekeken welke aanpassingen
nodig zijn om de les toegankelijk te maken voor het kind.

!

KNUFFEL MAATJES
Voor kinderen tot 5 jaar bestaat de mogelijkheid om mee te doen aan de knuffelmaatjes.
Onder leiding van een gediplomeerd instructrice kunnen de allerkleinsten al kennis maken
met de pony’s, het verzorgen van deze mooie dieren en de eerste voorzichtige stapjes
zetten in de paardensport. De kosten bedragen € 5,00 per knuffelsessie van een half uur
en zal in een blok van 5 weken worden aangeboden. Plezier staat voorop! Interesse? Stuur
een email naar pony@boerderijopijburg.nl
Voorlopig worden de lessen op woensdag en zaterdag ingepland. Bij voldoende
belangstelling kunnen de lessen ook op andere dagen plaatsvinden. Op onze website staat
de actuele informatie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hierbij wil ik mijn zoon/dochter inschrijven voor de cursus Ponymaatjes
Voor- en achternaam kind:
Geboortedatum:
Mijn kind is:

0 beginner

0 gevorderd, ………jaar rijervaring

Wil graag samen de cursus volgen met:
Voor- en achternaam ouder/verzorger:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
Mailadres:
Het formulier kan je afgeven, opsturen of mailen naar:
Locatieadres: Zandzeggestraat 5 in IJburg - Correspondentieadres: Larikslaan 13, 1087 SC
Amsterdam - emailadres pony@boerderijopijburg.nl - website www.boerderijopijburg.nl

