Aan de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van klas 1 (2018-2019) vmbo-basis, -kader, -theorie, havo
en vwo

Datum : 4 juli 2018
Betreft : start schooljaar 2018-2019
Ref.
: WIE/SvK/U18-203 (2.4.03)

Beste Pax junior-leerling(e),
Na de zomervakantie gaat het dan echt beginnen; je eerste jaar op het Pax Christi College.
We vinden het heel leuk dat je bij ons op school komt. Om ervoor te zorgen dat het allemaal goed zal
verlopen, hebben we voor de eerste week een introductieprogramma voorbereid.
Dit introductieprogramma start op dinsdag 21 augustus.

Voor de hele week geldt dat je voor elke dag een lunchpakketje en drinken mee naar
school neemt!
Voordat je met de introductie begint, moet je jouw
boekenpakket komen ophalen.
vrijdag 17 augustus
Boeken ophalen. Jouw boekenpakket kun je ophalen
tussen 09.00 en 12.00 uur in de gymzaal van Pax junior
(Akkerstraat 40, Beneden-Leeuwen). Alle pakketten staan
op naam.
maandag 20 augustus
Op deze dag zijn de leerlingen nog vrij i.v.m. team- en
sectievergaderingen van het personeel.
dinsdag 21 augustus*
We starten om 08.30 uur in de aula. Je dagrooster ziet er als volgt uit:
08.45 - 09.05 uur:
warming-up
09.05 - 09.55 uur:
mentorles
09.55 – 10.15 uur:
kleine pauze
10.15 – 11.55 uur:
mentorles
11.55 – 12.25 uur:
grote pauze
12.25 – 13.15 uur:
mentorles
Om 13.15 uur is deze schooldag afgelopen.

*Op dinsdag neem je mee:
1. agenda
2. etui met
a. pen
b. potlood
c. kleurpotloden
d. schaar
e. lijmstift
f. geodriehoek
3. een schrift (gelinieerd)
Verder ontvang je van je mentor ook de sleutel voor je kluisje.
woensdag 22 augustus
Les volgens het rooster. Denk dus aan je schoolboeken.
donderdag 23 augustus
Les volgens het rooster. Denk dus aan je schoolboeken.
De leerlingen die in de laptopklas zitten, ontvangen op deze dag hun laptop op school.
vrijdag 24 augustus
Op deze dag hebben we een sportprogramma op de Maaslanden. De mentor geeft je op dinsdag
21 augustus hierover meer informatie. Jullie nemen samen door wat je moet doen, en wat je op die
dag bij je moet hebben. Zorg er in ieder geval voor dat je fiets in orde is.
zaterdag 1 september
Dit jaar wordt voor de vierde keer een Pax Color Run georganiseerd en wel op zaterdag 1 september.
Alle leerlingen zijn van harte welkom om een parcours van 3 km te hardlopen, terwijl zij onderweg
worden bestrooid met gekleurd poeder. Hiermee kun jij je eerste 10 voor het vak lichamelijke
opvoeding (LO) scoren, dus trek een wit T-shirt aan, zet ter bescherming een (zonne)bril op en laat je
onderdompelen in allerlei fantastische kleuren! Inschrijven kan via www.DijkenSport.nl.
Financiële Aspecten
Vriendelijk wijzen wij de ouders/verzorgers 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 je een heel fijne vakantie en graag tot vrijdag 17 augustus!
Met vriendelijke groet,
Mede namens de mentoren van Pax junior,
De heer R.H.A. van de Wiel
Afdelingsleider Pax junior
P.S. Deze brief treft u ook aan op onze website www.paxchristicollege.nl/ouders/brieven

