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V A N  D E   R E C T O R 

Een prettige kennismaking 
Wekelijks wordt u per brief geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen school met betrekking tot Corona en dat 
zijn een hoop ontwikkelingen. Ik vermoed dat er de komende periode nog heel wat op ons af gaat komen…  
Maar er is meer dan Corona, laten we dat vooral niet vergeten.  
 
De afgelopen weken heb ik kennis mogen maken met heel wat mooie zaken die er binnen en rond Pax spelen. Om 
er maar een paar te noemen: de samenwerking met het Techlokaal in Druten en Beneden-Leeuwen, boordevol 
mooie initiatieven en innovaties op het gebied van techniek. De eerste vergadering met de medezeggenschapsraad 
van dit schooljaar met betrokken ouders, leerlingen en collega’s van Pax, vanuit ons gezamenlijk belang om een 
goede school te zijn voor onze leerlingen en medewerkers. En tot slot mijn kennismaking met het 
ondersteuningsteam van Pax; wat een energie om ook die leerlingen die wat extra’s nodig hebben zo goed 
mogelijk te ondersteunen op onze school! 
 
Volgende week zal ik kennis maken met de ouderraad, ik kijk er naar uit! 
_______________________________________________________________________________________________________ 
A L G E M E E N 

Open repetities Pax Toneel 
Afgelopen vrijdag zijn de repetities voor de nieuwe voorstelling van Pax Toneel gestart. Tien acteurs gaan zich de 
komende 6 maanden in het zweet werken om weer een fantastische voorstelling ten tonele te brengen. Helaas 
hebben veel enthousiaste leerlingen geen rol kunnen bemachtigen tijdens de audities. 
 
Omdat wij van Pax Toneel het ontzettend leuk vond om zoveel enthousiaste 
leerlingen te zien bij de informatiemiddag en de audities, hebben we 
daarom besloten om iets extra’s te doen: open repetities. 
 
Wat houdt dit in? Een keer per maand is er een open repetitie voorafgegaan 
door een open les in improviseren en toneelspelen.  
Om 15.20u start de open toneelles in de aula van Pax Vmbo, waarna er de 
mogelijkheid is om vanaf 16.00u de repetitie van de cast van Pax Toneel 
2021 bij te wonen en indruk te krijgen van hoe zo’n repetitie in z’n werk 
gaat. 
 
Voor wie is dit? Voor IEDEREEN die het leuk vindt om met toneel bezig te 
zijn en die wil proeven aan toneelspelen. Wij hopen op deze dagen een 
leuke groep enthousiaste leerlingen te mogen ontvangen! 



 

 
De open repetities zijn ingepland op de volgende data: 

- 02 oktober 2020 
- 13 november 2020 
- 11 december 2020 
- 08 januari 2021 
- 29 januari 2021 
- 21 februari 2021 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 
P A X   V M B O 

Ventilatie m.b.t. Corona 
 
Er is veel aandacht (geweest) voor ventilatie op scholen in 
deze coronacrisis. Het is op dit moment nog onduidelijk in 
welke mate verspreiding via zogeheten ‘aerosolen’ een 
relevante rol speelt bij de verspreiding van het virus. Het 
OMT (Outbreak Management Team) geeft aan dat 
ventileren volgens bouwbesluit met aanvullende richtlijnen 
voor schoolgebouwen voldoet.  

Voor de LCVS (Landelijke Commissie Ventilatie op Scholen) 
is in kaart gebracht of de scholen voldoen aan het 

bouwbesluit. Uit deze inventarisatie is gebleken dat alle scholen van de Alliantie VO voldoen aan de eisen van het 
voor de locatie geldende bouwbesluit. Daarnaast vinden er de komende tijd aanvullende CO2-metingen plaats, die 
meer inzicht geven in de kwaliteit van de binnenlucht in klaslokalen. Indien daartoe aanleiding is, onderzoeken we 
de mogelijkheden van maatwerkoplossingen. Bij (specifieke) vragen over de situatie op de schoollocatie van uw 
kind kunt u contact opnemen met de school.  
 
 

Nieuwe decaan vmbo 
Graag wil ik mij aan jullie voorstellen als de 
nieuwe decaan van het vmbo. Mijn naam is 
Femke Bull en ik ga de leerlingen begeleiden 
met het maken van studiekeuzes zoals het 
vakkenpakket en een vervolgstudie, want in 
welk leerjaar de leerling ook zit, er moet bijna 
altijd een keuze gemaakt worden.  
 
Als decaan zal ik de leerlingen de tools 
aanreiken die hij/zij nodig heeft om zijn of 
haar talenten te kunnen ontwikkelen. Met mijn opgedane kennis in zowel het VO als het MBO wil ik uw kind, en 
ook u als ouder/ verzorger, zo goed mogelijk voorbereiden op de volgende stap in hun carrière. 
 
Heeft u vragen of kan ik u ergens mee helpen? Neem gerust contact met mij op via f.bull@paxchristicollege.nl of 
0487-512403 



 

Buitenles biologie 

Door Nol Laverman en Tom Polman 
We begonnen de 1e 2uur we gingen rond kwart over 8 richting de dijk, sommige op de fiets want die waren lui.  
De meesten gingen gewoon lopen. Rond half 9 kwamen we aan op de dijk en legde meneer Doedel uit wat we 
moesten gaan doen. We kregen ook te horen dat we kwart over 9 terug moesten zijn bij het afgesproken plekje.  
De meesten gingen langs de dijk zoeken daar vond je de meeste bloemen, toen iedereen een mooie bloem had 
gevonden gingen we weer terug na een mooie groepsfoto. Toen we rond half 10 terug waren op school gingen we 
de bloem ontleden. Dit is allemaal goed verlopen en volgens mij vond iedereen het wel leuk. 
 

 
 
______________________________________________________________________________________________ 
A L G E M E E N 

Activiteiten  

De jaarplanningen voor vmbo en havo/vwo treft u 
aan op onze website: Klik hier 
 

Pax in de pers 

Hier vindt u alle krantenartikelen over Pax:  
Klik hier 
 

    
  

KLIK HIER KLIK HIER KLIK HIER KLIK HIER 
 

https://www.paxchristicollege.nl/Jaarplanning_2020-2021
http://www.paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_schooljaar_2016-2017/Krantenartikelen_2016-2017
https://www.facebook.com/hetpax
https://twitter.com/pax_druten
https://www.youtube.com/channel/UCvEKbM9RKOBQv7CUozxA7Gw
https://www.instagram.com/het_pax/

