Aan de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van klas 1 BK, KT, TH en HV

Datum : 8 juli 2020
Betreft : start schooljaar 2020-2021
Ref.
: WIE/SvK/U20-117 (2.4.03)

Beste ouders/verzorgers, beste leerlingen,
Het eerste schooljaar op het Pax Christi College is alweer voorbij en de vakantie staat voor de deur.
Na de vakantie hopen we iedereen weer gezond en wel te kunnen begroeten.
Voor de leerlingen van klas 2 BK, KT, TH en HV ziet de start van het schooljaar 2020-2021 er als volgt
uit.
Vrijdag 21 augustus
Boeken ophalen in de gymzaal van Pax junior (Akkerstraat 40, Beneden-Leeuwen) tussen 09.00 en
12.00 uur. Alle boekenpakketten 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 (Neem voor elke dag van de week een lunchpakketje en drinken mee.)
Om 11.00 uur word je door de afdelingsleider en de mentoren in de aula van Pax junior ontvangen.
Het programma duurt van 11.05 tot uiterlijk 15.10 uur.
We zijn benieuwd naar jullie vakantie ervaringen. Tevens krijg je informatie over het rooster en een
instructie voor het programma van deze middag. Ook krijg je je eerste studieles. Dus neem je agenda,
een etui met pen, en een schrift mee.
Woensdag 26 augustus
Voor de middag les volgens rooster. Dus denk aan je boeken.
Het is de bedoeling dat de leerlingen in ieder geval op de fiets naar school komen. Zij fietsen namelijk
om 12.30 uur (na de middagpauze) vanuit school onder begeleiding van personeel naar camping het
Groene Eiland in Appeltern om banaan te gaan varen. (Lutenkampstraat 2, 6629 KS Appeltern).
Het is van belang om zwemkleding mee te nemen (liefst thuis al aan doen).
Denk eraan dat er aan het eind van de dag nog een stuk teruggefietst moet worden; zorg dus voor
voldoende droge kleding.
Het middagprogramma duurt tot ca. 15:00 uur. Daarna gaat iedereen op eigen gelegenheid naar
huis. Leerlingen die ervoor kiezen om na het Banaan varen te blijven zwemmen, doen dit op eigen
verantwoording. Maak hierover dus duidelijke afspraken met uw zoon of dochter.

Dringend verzoek aan de ouders: Mocht uw zoon/dochter geen zwemdiploma hebben, wilt u dit aan
het begin van die week per mail aan de mentor doorgeven. Natuurlijk kunt u ook de administratie
van Pax junior bellen (0487-591745).
Donderdag 27 augustus en Vrijdag 28 augustus
Les volgens rooster. Denk dus aan je schoolboeken en schoolspullen.
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 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.paxchristcollege.nl

