
JE GAAT OP KAMP!

Proficiat! Je bent ingeschreven in het krokuskampje bij Pony Connect. 

Het wordt niet zomaar een ‘kamp’, maar aangezien we bij Pony
Connect volgens de Parelli Natural Horsemanship-manier omgaan met
paarden, zullen de kids echt leren omgaan met hun paard of pony, en
het dier leren ‘lezen’.

De psychologie van de paarden wordt uit de doeken gedaan op
begrijpelijke wijze voor de kinderen, waarbij we trachten uit te gaan van
drie basisbegrippen in een relatie mens-paard: 

liefde, een taal en leiderschap (‘Love, language, leadership’).

Concreet zullen we dingen doen zonder paarden (simulaties of
spelletjes) en met paarden (zowel naast als op het paard), waarbij
veiligheid, leerzaamheid en plezier steeds voorop staan. 

We hopen op een mooi zonnetje, en een geslaagd kamp!

Tot binnenkort! 

Het Pony Connect-team

PRAKTISCHE INFO
Kamp: Krokuskampje

Datum: maandag-woensdag 15-17 februari 2021

Uur: 10-16u kamp (opvang van 9u tot 17u voorzien)

Aantal deelnemers: 12

Leeftijd: 7-11 jaar

Niveau: 1-2

Lesgeefsters: Charlotte, Isis, Anouk

Meer info: https://ponyconnect.be/kamp-krokuskampje

CORONA-MAATREGELEN

Contactlogboek:
Jullie ontvangen bij deze mail een contactlogboek waarin de bubbel van
dit kamp staat opgelijst. Alle aanwezigheden en contacten tijdens het
kamp worden hierin bijgehouden.  

Aanwezigheidsregister:
Brengen en halen van de kinderen door de ouders: gelieve je kinderen op
de parking af te zetten en contacten met vreemden te mijden. Indien je
toch zou uitstappen ligt er een aanwezigheidsregister aan de ingang waar
je je naam en uur van aanwezigheid op kan noteren. 

Hygiënemaatregelen
· Er worden regelmatig handenwas-sessies voorzien.
· Handen worden steeds gereinigd voor en na de maaltijd.
· Iedereen probeert te hoesten in de elleboog. 
· Wanneer de afstand van 1,5m tussen +12-jarigen niet kan worden
gegarandeerd zijn mondmaskers verplicht.
· Sanitaire voorzieningen worden enkel gebruikt door de mensen van de
bubbel. 
· We verblijven nagenoeg permanent in open lucht. In deze omgeving is
de kans op besmetting gering.
· Wanneer we in contact komen met externen of mensen die niet tot de
bubbel behoren wordt er voldoende afstand gehouden. Indien dit niet
kan gegarandeerd worden dragen +12-jarigen een mondmasker.
· Ben je ziek, blijf dan thuis.

Graag vraag ik om voorafgaand aan de stage een medische fiche in te
vullen via volgende link - dit is verplicht omwille van de Corona-voor-
zorgsmaatregelen - : Medische Fiche. 

MAALTIJDEN

Op kamp eten we ’s middags boterhammen. Deze worden door ons
voorzien, evenals drank bij het middagmaal en een vieruurtje. 

Indien jouw kind bepaalde allergieën of voedselintoleranties heeft,
gelieve dan zelf aangepast eten te voorzien. Gelieve ons op de hoogte
te brengen van een vegetarische voorkeur, standaard zijn de maaltijden
niet vegetarisch (wel kaas, speculoospasta en choco beschikbaar).

Gelieve zelf een drinkbus mee te brengen. Water kan bij ons aan de
kraan genomen worden. Er is eveneens in onze cafetaria frisdrank
beschikbaar van de Oxfam Wereldwinkel aan een eerlijke prijs.

MEE TE NEMEN
- Rijhelm (verplicht)
- Degelijke rijkledij
- Goede rijschoenen met platte zool en een hak + chaps of rijlaarzen
(TIP: goed rij- en paardenmateriaal vind je bij www.Aleashop.be)
- Regenjas
- Evt. zonnecrème 

KROKUSKAMPJE

15-17 FEBRUARI 2021

EIGEN PAARD
Je kan ook met je eigen paard meedoen. Gelieve je voor het afladen
van het paard eerst aan te melden, dan tonen we waar je paard mag
staan. We hebben ruime graspaddocks voor pony’s op logement (ca.
4x4m, geen stal). Deze paddocks dienen jullie zelf proper te houden en
ook uit te mesten bij vertrek. Hooi wordt voorzien door ons, indien je
krachtvoeder geeft, dien je dit zelf te voorzien.

Eventueel kan je je paard al een dag vroeger brengen of een dag later
ophalen, maar reken dan wel 10€/nacht extra.  

Breng je normale rij- en poetsspullen mee voor je paard. Gelieve ook
een stick, leidtouw (3,5m), touwhalster en touwteugels mee te brengen.

NOG VRAGEN? MAIL/BEL GERUST NAAR:
info@PonyConnect.be - 0487/ 67 03 37

www.PonyConnect.be

https://ponyconnect.be/kamp-krokuskampje
https://form.jotform.com/201804354058350
http://www.aleashop.be/

