Aan de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van klas 1 Pax junior

Datum : 8 juli 2020
Betreft : start schooljaar 2020-2021
Ref.
: WIE/SvK/U20-116 (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 25 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 21 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 24 augustus
Op deze dag zijn de leerlingen nog vrij i.v.m. team- en sectievergaderingen van het personeel.
Dinsdag 25 augustus
We starten om 09.00 uur in de aula. Om 13.15 uur is je eerste schooldag afgelopen.
Een van de activiteiten is een sportonderdeel. Houd hier rekening mee. Neem dus je gymkleding en
gymschoenen mee. Neem tevens onderstaande zaken 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 26 augustus
Vandaag beginnen we om 9.05 uur (het 2e lesuur). Om 13.15 uur is je tweede schooldag afgelopen.
Op dinsdag 25 augustus krijg je van je mentor te horen wat je voor deze dag mee moet nemen.
Donderdag 27 augustus
Les volgens het rooster. Denk dus aan je schoolboeken.
Alle leerlingen ontvangen op deze dag hun laptop op school. Vergeet niet om je afhaalbewijs van ‘The
Rent Company’ mee naar school te nemen. Dit afhaalbewijs ontvang je van ‘The Rent Company’ enkele
dagen voor de uitlevering op school.
Vrijdag 28 augustus
Op deze dag hebben we een sportprogramma op de Maaslanden.
De mentor geeft je op dinsdag 25 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.
Brief “Financiële Aspecten”
Vriendelijk wijzen wij de ouders/verzorgers op de brief ‘Financiële Aspecten’ op onze website. In deze
brief staan de kosten van het komende schooljaar vermeld.
Wij wensen je een heel fijne vakantie en graag tot vrijdag 21 augustus!
Met vriendelijke groet,
Mede namens de mentoren van Pax junior,
Dhr. R.H.A. van de Wiel
Afdelingsleider Pax junior
P.S. Deze brief treft u ook aan op onze website www.paxchristicollege.nl

