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          Nieuwsbrief

Jan/Feb 2015

Het jaar 2015:                                                                                                                       
is alweer in volle gang! We hopen er ook dit jaar samen met jullie weer een leuk jaar van te maken, met veel activiteiten 
en weer een mooi kamp in het vooruitzicht! Zie agenda op onze website voor de activiteiten en datum ponykamp en 
zet deze alvast op je kalender/agenda!!

Ik geef de pen door .... Puzzel:

Agenda:

8 Maart:	
  	
  Poetswedstrijd!

Inschrijven in de kantine.

Hier mijn verhaal: Ik kwam hier naar de ponyclub 
met Lisa (veel mensen weten dat dit mijn 
hele lieve zusje is), 1 april was mijn eerste les op 
Sabrina. Daar zag ik Julia, Roos, Saar, Maud, 
Férieke, Camilla, Sophie, Lauren, en nog meer.  
Nou ga ik nog steeds met hun om en het is super 
gezellig. Mijn lievelings pony's zijn Mister ED, 
Disney, en Lamora. Ik rij op woensdag van half 8 
tot half 9 vaak op Lamora (of Santana), want 
Mister ED is geen pony van de ponyclub en Disney 
is al een jaartje of zo van de ponyclub af: jammer 
genoeg, Maar Lamora is een schat. Nu zit ik te 
denken en ik weet niks meer te tiepen. Owja nog 
wel iets: ownee toch nii Nou Groetjes: Suus       
Ik geef de pen door aan: Lisa Baars!!!          
Hoi luitjes, ik heb de pen van Suzanne gekregen. 
mijn lieve zus. ik kom elke zaterdag ochtend naar 
Lorenzo om hem op te halen met roos Julia en 
Suus. Ik weet mijn eerste les nog op Dyamic, het 
was heel leuk. Mijn lievelings pony is Jaimy, ze is 
een schat van een pony. Eerst reed ik er vaak op 
maar nu niet meer want ze is al een tijdje kreupel, 
dat vind ik heel jammer.  Vorig jaar ging ik niet mee 
op pomykamp, dat vond ik heel jammer maar dit 
jaar gelukkig wel. Ik weet zeker dat het heel leuk 
gaat worden. owja op de ponyclub (pc) heb ik veel 
vrienden zoals Marleen, Lieke, Ferieke en Senna 
alle pony's en nog meer. Maar dit was het zo'n 
beetje!             Doei lieve pc mensjes.                                                        
Ik geef de pen door aan: Marleen Maas!!!
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