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gr 1 t/m 7 en voorlopig
advies gr 8

16 november:

informatieavond

Nieuws van de ouderraad
Beste ouders,
Begin oktober hebben alle oudste kinderen uit een
gezin een brief meegekregen over de
ouderbijdrage. Dit is een vrijwillige bijdrage
waarmee de ouderraad samen met het team van
Nieuweschool extra activiteiten organiseert voor
de kinderen van onze school. Dit jaar werken we
voor het eerst met een betaaltermijn voor deze
bijdrage. Mogelijk is dit niet bij iedereen
opgevallen of is de betaling door de
herfstvakantie vergeten. Mocht u de bijdrage nog
niet voldaan hebben, dan verzoeken wij u om dit
alsnog zo snel mogelijk te doen. Zonder deze
bijdrage kunnen we geen leuke activiteiten voor
de kinderen organiseren en dat zou, zeker
met feestmaand december voor de deur, erg
jammer zijn.
Wij vragen u de ouderbijdrage van €10,00 per
kind voor 13 november over te maken op
rekeningnummer NL90 RABO 0141 9214 63
o.n.v. Oudervereniging, onder vermelding van
de naam van uw kind(eren).
Mocht u vragen hebben of een nieuwe brief over
de ouderbijdrage willen ontvangen, dan kan
u mailen naar de OR (or@nieuweschool.nu)

Er staan weer nieuwe naschoolse activiteiten
op padxpress.nl voor het najaar. Hou de site in de
gaten want er kunnen nog nieuwe activiteiten
bijkomen. Volg PadXpress ook op Facebook om op
de hoogte te blijven van het laatste nieuws.
PadXpress.nl is vernieuwd! Sinds september is de
nieuwe website online. Nu vind je nog sneller en
beter de naschoolse activiteiten bij jou in de
buurt.
10 paddenclubs waar jij de MAX uit jezelf kan
halen. Er staan weer nieuwe activiteiten online
voor het najaar.
De leukste naschoolse activiteiten vind je bij
PadXpress. Padxpress is een hip, eigentijds en
spannend programma voor kinderen van 2 tot 12
jaar. Uitgangspunt is een familie van tien padden.
Deze tien padden zijn allemaal anders. Ze hebben
hun eigen hobby’s, interesses en talenten. Deze
paddenfamilie trekt rond langs scholen en richt
tijdelijke clubs op waarin kinderen hun talenten
kunnen ontdekken. In hun clubhuizen doen ze
allerlei toffe activiteiten en nemen zo kinderen
mee in de zoektocht naar hun talent. Met dit
naschools platform krijgen alle kinderen de
mogelijkheid om workshops/lessen en/of
activiteiten te volgen op het terrein van sport en
spel, theater, dans, muziek, media, techniek,
kunst, natuur, erfgoed en literatuur.
Denk jij grensoverschrijdend? Dan mag je ook
zeker kijken bij de naschoolse activiteiten van
aangrenzende gemeentes (Horst aan de Maas,
Peel en Maas Beesel en Venlo). Kijk hiervoor
op www.padxpress.nl en kies een gemeente. Voor
Venlo ga naar www.skooly.nl

Namens alle kinderen alvast bedankt.
Informatieavond:
Donderdag 16 november willen we u graag
informeren over de ontwikkelingen op
Nieuweschool. Deze avond start om 20.00 en zal
naar verwachting omstreeks 21.30 uur zijn
afgelopen. We hopen u deze avond te mogen
ontmoeten.
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