Beste ouders/verzorgers,
We gaan het nieuwe jaar meteen beginnen met de grootste naschoolse sportactiviteit van
het jaar, VenloopKids 2019!
Net als de voorgaande jaren organiseren we samen met stichting Venloop het NSA
voorbereidingstraject VenloopKids waaraan alle basisschoolkinderen gratis mogen
deelnemen en in zes weken worden klaargestoomd voor de Venloop. Naast dit prachtig
sportevenement zijn er ook nog een aantal andere toffe naschoolse beweegactiviteiten.
Oftewel zeer zeker de moeite waard om alle beweegactiviteiten op de website van
www.padxpress.nl te bekijken en je kind in te schrijven voor één of meerdere toffe
beweegactiviteiten.
Periode 3 vindt plaats in week 6 t/m 12. Het inschrijven voor de naschoolse activiteiten is nu
nog overzichtelijker en gemakkelijker geworden. Kijk snel op www.padxpress.nl want
inschrijven kan tot 1 februari!
Vanaf 1 december 2017 is Skooly van naam veranderd naar Padxpress. Vanaf nu bezoek je
dus www.padxpress.nl i.p.v. skooly.nl voor de naschoolse activiteiten bij jou in de buurt. 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. De leukste naschoolse activiteiten vind je bij Padxpress.
Padxpress is een hip, eigentijds en spannend programma voor kinderen van 2 t/m 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.
Volg PadXpress ook op Facebook om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.
Denk jij grensoverschrijdend? Dan mag je ook zeker kijken bij de naschoolse activiteiten van
aangrenzende gemeentes (Horst aan de Maas, Peel en Maas en Beesel). Kijk hiervoor
op www.padxpress.nl en kies een gemeente.
PadXpress is een onderdeel van Stichting Cultuurpad.
Met vriendelijke groet,
Chantal Geenen - Stichting Cultuurpad - Padxpress
Erwin Raedts - Team Sportontwikkeling - Gemeente Venlo

