Aan leerlingen leerjaar 2 vmbo-t 2018/2019 (Pax vmbo) en ouders/verzorgers
Datum : juli 2018
Betreft : start schooljaar 2018/2019 vmbo onderbouw
Ref.
: GOJ/SvK/U18-211 (2.4.03)
Beste leerlingen, beste ouders/verzorgers,
Op maandag 20 augustus a.s. start het schooljaar 2018/ 2019. Het programma van de eerste week ziet er
als volgt uit:
•
•

Op maandag 20 augustus zijn er geen leerlingenactiviteiten. De docenten starten het schooljaar op.
Op dinsdag 21 augustus staat de introductiedag gepland.

Zelf meenemen: een goed humeur, Een tas, je agenda en een etui met daarin pen, potlood etc.
Leerjaar 2 (Starttijd 11.30 uur – eindtijd 15.15 uur)
We verwachten alle tweedejaars leerlingen om 11.15 uur op school. Onderaan deze brief 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.
Tot slot:
Boeken ophalen kan alléén op vrijdag 17 augustus 2018 tussen 08.30 uur en 16.00 uur in de gymzaal van
Pax vmbo (Druten). Voor iedere leerling staat er een doos klaar met een naamsticker. Verder willen wij u
graag wijzen 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 jullie een heel fijne vakantie toe!
Met vriendelijke groet,
Jacob Gommers
Afdelingsleider vmbo-t onderbouw
Leerjaar 2 (Starttijd 11.30 uur – eindtijd 15.15 uur), Graag een kwartier tevoren aanwezig zijn.
Klassen
T2A
T2B
T2C

Lokalen
E07
E08
E10

Mentoren
KES
PAR
KOJ

Namen
De heer Van Kessel
De heer Pastoor
De heer Kölzer

