Aan de ouders en leerlingen leerjaar 1 en 2 vmbo basis en kader
Datum : 4 juli 2018
Betreft : start schooljaar 2018/2019 vmbo onderbouw
Ref.
: ROU/SvK/U18-201 (2.4.03)
Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,
Op maandag 20 augustus a.s. start het nieuwe schooljaar2018/ 2019.
Het programma van de eerste week ziet er als volgt uit:
•
•

maandag 20 augustus zijn er geen leerlingenactiviteiten.
dinsdag 21 augustus staat de introductiedag gepland.

Zelf meenemen: een goed humeur, je agenda en een etui met daarin pen, potlood etc.
Leerjaar 1
We verwachten alle leerlingen om 08.45 uur op school. In de hal wachten de mentoren op hun mentorleerlingen en
zij nemen hen mee naar een lokaal waar de eerste activiteiten zullen starten. Starttijd 9.00 uur – eindtijd 12.20 uur.
We hebben voor alle eerstejaars leerlingen een ochtendprogramma gepland waarbij de begrippen kennismaking en
samenwerking centraal staan. De eerstejaars eindigen met een gezellig lunchbuffet met hun mentor op school. Hier
hoeft u niets voor te regelen. De leerlingen krijgen deze dag een eerste lesrooster op papier mee van de mentor.
Later deze week krijgen zij toegang tot het lesrooster en de digitale leeromgeving.
De vmbo-basis leerlingen krijgen op woensdag hun laptop, die ze ’s middags mee naar huis nemen.
Bij de laptop wordt een degelijke sleeve geleverd.
Leerjaar 2
We verwachten alle 2e jaars leerlingen om 11.15 uur op school. Starttijd 11.30 uur – eindtijd 15.15 uur.
In de bijlage treft u een overzicht met daarop de startlokalen.
De leerlingen worden getrakteerd op een gezellig lunchbuffet met hun mentor. Verder staat deze eerste dag in het
teken van kennismaken en samenwerken.
Kortom, we zetten in op een fijne dag om het schooljaar goed te kunnen starten!
Verder deze week
Woensdag, donderdag en vrijdag (22 t/m 24 augustus) goed naar het rooster kijken.
Vanaf woensdag moeten de leerlingen hun eigen lunch verzorgen. Op school is ook een catering aanwezig
Tot slot,
Boeken ophalen kan alleen op vrijdag 17 augustus 2018 tussen 08.30 uur en 15.00 uur in de gymzaal van Pax vmbo.
Verder wijzen wij u op de financiële aspecten in de schoolgids van volgend schooljaar op onze website. Deze wordt
binnenkort gepubliceerd. Hierin staan de kosten van het komende schooljaar vermeld. Een overzicht van de
financiële aspecten kunt u ook terugvinden via http://www.paxchristicollege.nl/Ouders/Kosten.
Wij wensen ouders en leerlingen een fijne vakantie toe!
Met vriendelijke groet,
Namens het docententeam vmbo-basis en kader.
Henri Rouhof, afdelingsleider vmbo onderbouw

