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Wat neemt mijn kind mee om veilig en prettig te kunnen spelen?

Als uw kind of kinderen naar D’n Hoef komen voor groepsbegeleiding of individuele begeleiding wilt
u natuurlijk wel weten welke spullen hij/zij nodig heeft.
Voor het spelen en begeleiding met het paard bij D’n Hoef is het voor ons en de kinderen prettig dat
ze goed sluitende kleding dragen waarin zij vrij kunnen bewegen. Meerdere lagen kleding is
praktischer zodat er een laagje uit gedaan kan worden als het te warm wordt. Het is prettig als de
kleding vies mag worden door het spelen in bv het bos of op het gras.
Ook het dragen van laarzen of oudere schoenen wordt aangeraden omdat het spelen in de natuur
voorop staat bij D’n Hoef. Bij de begeleiding met het paard wordt het dragen van laarzen of dichte
schoenen verplicht in verband met de veiligheid.
Om de oefeningen op het paard ook voor het paard prettig te laten verlopen zijn turnschoentjes
gewenst. Voor nood zijn er bij D’n Hoef turnschoentjes in verschillende maten aanwezig.
Het dragen van een cap(hoofddeksel) wordt bij de begeleiding met het paard verplicht vanwege
veiligheid. Bij D’n Hoef zijn een aantal verschillende maten caps aanwezig, maar het meebrengen van
een eigen cap mag ook.
Het merken van de kleding, een schoeisel wordt aangeraden. Zodat de begeleiding weet welke
spullen bij welke persoon horen als er soms iets mocht blijven liggen.
Als de kinderen komen om een middag te spelen is het handig als de volgende materialen worden
meegenomen:
- Een setje schone kleren; voor als we in het bos gaan spelen, het regenweer is of juist lekker
warm.
- Pantoffels of slippers om aan te trekken in de kantine; omdat er wordt gevraagd de schoenen
van buiten uit te trekken en de vloer in de kantine vaak koud aanvoelt.
- Als de kinderen tussen de middag bij D’n Hoef blijven eten is het prettig een lunchpakketje
mee te geven. Op D’n Hoef is ranja, thee, water en houdbare melk aanwezig.
Fruit en drinken tijdens de pauzemomenten wordt door D’n Hoef verzorgd. Heeft uw kind
een allergie voor een levensmiddel wilt u dit dan doorgeven aan de begeleiding.
Vriendelijke groeten,
Het team van D’n Hoef!
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