
 
 
Aan alle ouders/verzorgers van Pax junior, leerjaar 1 
 
Datum  : 09-09-2021  
Ref : UV21-27/JOM/LB 
Betreft : Uitnodiging ouderavond donderdag 16 september 
 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Op donderdag 16 september vindt de ouderavond plaats voor ouders van leerlingen uit leerjaar 1. 

We zijn blij dat we u fysiek kunnen ontmoeten op onze juniorlocatie in Beneden-Leeuwen (via de 

hoofdingang aan de Akkerstraat). De ouderavond staat in het teken van kennismaken met de mentor 

die u meer informatie geeft over Pax en in het bijzonder leerjaar 1. Daarnaast is er voldoende 

gelegenheid tot het stellen van vragen. 

U wordt verwacht volgens onderstaand schema. De tijden wijken af van de tijden die genoemd zijn in 

de jaarplanner op de Paxsite i.v.m. de afstandsmaatregelen die gehanteerd moeten worden. 

Klas Mentor(en) Inloop Ouderavond Lokaal 

TH1a Mevrouw Gulikers en 
mevrouw Joosting 

Vanaf 18:45 Van 19:00 tot 
20:00 uur 

Lokaal 11 

TH1b Meneer Schaap Vanaf 18:45 Van 19:00 tot 
20:00 uur 

Leerplein 1e 
verdieping 

HV1a Mevrouw Reuls Vanaf 18:45 Van 19:00 tot 
20:00 uur 

Aula 

BK1a Mevrouw Leerentveld Vanaf 20:15 Van 20:30 tot 
21:30 uur 

Leerplein 1e 
verdieping 

KT1a Meneer Harder  Vanaf 20:15 Van 20:30 tot 
21:30 uur 

Aula 

 
Maatregelen 
Tijdens de ouderavond nemen we de huidige RIVM-maatregelen in acht; dat betekent dat bij 
verplaatsingen in het gebouw een mondkapje gedragen wordt, en de anderhalve meter maatregel in 
acht wordt genomen. Per gezin mag er één ouder of verzorger bij de ouderavond aanwezig zijn. De 
leerling is niet aanwezig.  
 
Frisse Start 
Onze school heeft ervoor gekozen alle leerlingen uit leerjaar 1 te laten werken met het lespakket 

“Frisse Start”, over niet roken, drinken en blowen. Ouders zijn ook heel belangrijk voor de keuzes die 

kinderen maken in het wel of niet gaan drinken, roken of blowen. Tijdens de avond krijgt u van de 

mentor een filmpje te zien van IrisZorg met de belangrijkste tips om daar als ouders succesvol 

invloed op te hebben. 

Tevens ontvangt u op de avond een uitnodiging voor een online ouderavond met een 

preventiewerker van IrisZorg om met elkaar in gesprek te gaan over opvoedsituaties rondom 



middelengebruik. U krijgt dan ook kort uitleg over het lespakket dat uw kind gaat krijgen. We zorgen 

dat u als ouder weet waar u terecht kunt voor meer informatie en ondersteuning. 

Mocht u onverhoopt afwezig zijn, neem dan contact op met de mentor. Uw kind weet het e-
mailadres. 
 
Graag tot ziens op donderdag 16 september, 

 

Mede namens de mentoren van leerjaar 1, 

Hartelijke groeten, 

Marieke de Jong 

Afdelingsleider Pax Junior 

 


