
NIEUWSBRIEF JANUARI 

UITNODIGING OUDERS KIJKLES - Voortgangslessen week 25 t/m 31 
januari 

Zoals besproken tijdens de ouderbijeenkomst in november gaan 
we werken met een nieuw vaardigheden systeem om het niveau 
van de kinderen te bepalen én bij te houden. Op deze manier 
wordt het inzichtelijk naar de ouders, de kinderen en de 
instructeur hoe de kinderen vooruit gaan en waar nog aan 
gewerkt moet worden. Als de leeftijd en ervaring past mag een 
kind bijvoorbeeld doorstromen naar goud als (bijna) alle 
vaardigheden bij zilver behaald zijn. 

De vaardigheden lijst wordt vanaf nu elke 6 maanden ingevuld en daarbij hoort een ouder-
kijkles. Hierbij zijn de ouders dus uitgenodigd om te komen kijken en meedoen met de lessen 
van 25 t/m 31 januari. We laten de kinderen zo veel mogelijk bepalen wat zij willen laten zien 
tijdens de kijkles. Tijdens de les is er gelegenheid voor het stellen van vragen aan de 
instructeur. De vaardigheden lijsten worden de week voorafgaand aan de kijklessen ingevuld en 
kunnen dan ook bekeken worden. We zouden het leuk vinden als jullie als ouders actief willen 
meedoen met de les om te zien wat het inhoudt om paard te rijden – hiervoor is het wel 
verstandig stevige waterdichte schoenen of laarzen aan te trekken (en warme kleding!). 

KAMP VOORJAARSVAKANTIE! 
In de voorjaarsvakantie is er weer een Boerderij ponykamp! Van 17 februari ™ 21 februari 2020, 
er is nog plek, meld je kind snel aan door een e-mail te sturen naar pony@boerderijopijburg.nl 

WARM IN DE WINTER, tips van ouders! 
We ontvingen veel tips van ouders hoe met de kou om te gaan. Hierbij de tips op een rijtje: 
- waterdichte rijboek van de decathlon 
https://www.decathlon.nl/p/waterdichte-warme-en-ademende-kinderrijbroek-kipwarm/
_/R-p-173751?mc=8485552&c=ZWART
1) wollen inlegzolen in de rijlaarzen (zie afbeelding)
2) ultra warme (wandel) sokken bij Decathlon gekocht, 
deze sokken zijn uiterst warm dankzij een voetgedeelte in 
100% merinowol.
3) thermo shirtjes (afdeling skikleding) Decathlon
4) winter-rijbroek, evt. aangevuld met thermo broek 
eronder, ook weer alles Decathlon.

De ouders die deze tips geven hebben geen aandelen bij de 
decathlon, wel blije warme kinderen. 

WINKEL - 2de hands paardrijkleding 

Omdat paardrijkleding voor veel mensen best een investering is zijn wij ‘de winkel’ gestart!!!  

Hier kun je alle gedragen kleding (broeken, laarzen, caps, handschoentjes) inleveren en tegen 
korting ‘nieuw’ meenemen!  
Lever je niet in? De prijzen van de 2de hands spullen zijn sowieso heel erg schappelijk.  
Voor kinderen die bij ons paardrijden zijn de cap en laarzen gratis!!  
Duurzaam EN we helpen kinderen voor wie het niet altijd vanzelfsprekend is om alles te krijgen 
en overal aan mee te kunnen doen!  
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KACHEL IN DE KANTINE 
Zit u vaak 2 uur te wachten in de kantine tot uw kind klaar is met de les? En wilt u zich 
verantwoordelijk voelen voor het behoud van onze pelletkachel? Mail dan naar 
pony@boerderijopijburg.nl. Na een korte uitleg over het gebruik van de kachel bent u 
kachelbeheerder en kunt u wekelijks genieten van een warme kantine! Zonder uitleg (en het 
nemen van de verantwoording) is de kachel nog steeds geen zelfbediening! 

 

MUNTEN VERZAMELEN 
Munten verzamelen voor de Boerderij! Help je mee? 

Heb jij thuis nog munten liggen? Hollandse guldens of 
buitenlands geld waar je niks meer mee doet? Papiergeld of 
eurocentjes? 

Bij de boerderij op IJburg en Biolicious kun je ze inleveren. 
De muntenman ruilt dit geld om naar keiharde euro's! 

De opbrengst gaat naar de Boerderij op IJburg, maar ook naar 
de vluchtelingen op Lesbos (Because we Carry) en vele andere 
mooie bestemmingen over de hele wereld.(zie 
www.muntenactie.nl) 

Doe ook mee en vul de potten tot de rand! 
Je kunt ook zelf een inzamelingsactie beginnen in je buurt, op school of op je werk. 
Je kunt het geld inleveren bij Biolicious onderaan de trap of bij de Boerderij op IJburg in de 
kantine. 

Dus begin je speurwerk in bakjes, laatjes en portemonnees, wie weet hoeveel we samen kunnen 
vinden! 

Groeten namens iedereen van de Boerderij op IJburg! 
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