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Kalender november en december:
16 november:

informatieavond

6 december:

sinterklaasvrij

7 en 8 december

studiedagen team
(schoolvrij)

22 december

jaarsluiting

25 december t/m

kerstvakantie

5 januari
Studiedagen:
Op de kalender van Nieuweschool staat een
fout(je) vermeld. 6 december hebben alle scholen
van Prisma vrij in verband met Sinterklaas.
Op 7 en 8 december staan er 2 studiedagen
gepland voor het team en is er eveneens geen
school voor de leerlingen. Bovenstaande kalender
bevat de juiste data. Excuses voor deze onjuiste
informatie.

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

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.
Padxpress
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
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