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 Aan alle ruiter(tje)s van Het Lamoen 
 
datum: 7 februari 2022 
betreft: informatiebrief 
 
 
Hallo Lamoentje, 
 
Hierbij ontvang je weer een informatiebrief van Het Lamoen. Lees hem goed door zo-
dat je op de hoogte bent van het laatste nieuws. 
 
We merken dat het coronavirus met de omicron variant behoorlijk zijn sporen achter-
laat. Veel kinderen zijn besmet en zitten in quarantaine en kunnen niet naar de rijles 
komen. 
Voor alle duidelijkheid lijkt me het goed om onze regels nog even op een rijtje te zet-
ten: 

• Ouders mogen wel op de parkeer plaats kijken naar de les, mits ze 1,5 meter 
afstand van elkaar houden 

• Voor de kinderen tot 18 jaar houden we de regels aan die ook voor school gel-
den. Zij hoeven niet getest te worden of quarantaine als zij geen klachten heb-
ben. 

• Het is niet nodig om je te laten testen of in quarantaine te gaan als je geen 
klachten hebt èn in de afgelopen 8 weken corona hebt gehad of langer dan 1 
week geleden een boostervaccinatie hebt gehad. 

• Er komt maar 1 persoon tegelijk in de zadelkamer 

• Als je gebruik wil maken van het toilet en de mensen van de zorgboerderij zijn 
er, dan mag je gebruik maken van het toilet in de schaapskooi en niet in het 
Proathoes. 

• Stuur een e-mail naar info@hetlamoen.nl als je weer beter bent en graag de 
gemiste lessen wil inhalen. In de voorjaarsvakantie kunnen we ook een paar 
extra lessen inplannen om lessen in te halen, maar ik denk niet dat we plek 
hebben voor iedereen. In het reguliere lesrooster zijn nog genoeg plekjes vrij. 

 
Groetjes Emma, Anna, Pauline en Jannette. 


