
 

                                                                                                                                                                                                        
 
Aan de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van klas 1 Pax vmbo       
 
             
Datum : 24-08-2022 
Ref : WIE/SG/U22-100 
Betreft : start schooljaar 2022-2023 
 
 
Beste leerling(e),  
 
Na de zomervakantie gaat het dan echt beginnen; jouw eerste jaar op het Pax Christi College.  
We vinden het heel leuk dat je bij ons op school komt. Om je een goede start te geven, hebben we 
voor de eerste week een introductieprogramma voorbereid. 
Dit introductieprogramma start op dinsdag 30 augustus. 
 

 
 
Vrijdag 26 augustus  
Boeken ophalen. 
Voordat je met de introductie begint, moet je jouw boekenpakket komen ophalen. Dat kan tussen 
09.00 en 16.00 uur in de gymzaal van Pax vmbo. Alle boekenpakketten staan op naam. 
 
Maandag 29 augustus  
Op deze dag ben je vrij i.v.m. teamvergaderingen van het personeel. 
 
Dinsdag 30 augustus 
We starten om 09.05 uur. Om 14.05 uur is deze schooldag afgelopen. 
 
Bij binnenkomst word je door jouw mentor ontvangen. Je maakt vandaag nader kennis met elkaar en 
je krijgt van jouw mentor informatie over het verdere verloop van de week. Neem voor deze dag 
onderstaande zaken mee naar school: 
 

1. Lunchpakketje en drinken 
2. Agenda 
3. Etui met: pen, potlood, enkele kleurpotloden, schaar, lijmstift en geodriehoek. 

  



 

 
Woensdag 31 augustus 
We starten om 09.05 uur. Om 15.10 uur is deze schooldag afgelopen. 
Naast een vervolgprogramma met de mentor krijg je op deze dag ook een aantal introductielessen.  
Voor de introductielessen hoef je geen schoolboeken mee te nemen. 
Tevens ontvang je op deze dag jouw laptop. Vergeet dus niet om je afhaalbewijs van ‘The Rent 
Company’ mee naar school te nemen en een stevige tas om jouw laptop in op te bergen.  
Het afhaalbewijs ontvang je van ‘The Rent Company’ enkele dagen voor de uitlevering op school. 
 
Donderdag 1 september 
Op deze dag hebben we een programma bij Riverside op de Maaslanden in Appeltern. Er zijn op deze 
dag geen lessen. Dit programma duurt van 10.00 tot 14.00 uur. Jullie gaan hier per fiets naartoe. Dus 
zorg ervoor dat jouw fiets in orde is. Meer informatie hierover volgt nog. 
 
Vrijdag 2 september 
We sluiten de week af met twee verschillende activiteiten. We starten om 09.05 uur en sluiten de 
dag om 14.05 uur af. Je hoeft geen boeken mee naar school te nemen. 
 
Brief “Financiële Aspecten” 
Vriendelijk wijzen wij jouw ouders/verzorgers op de brief ‘Financiële Aspecten’ op onze website. In 
deze brief staan de kosten van het komende schooljaar vermeld.  
 
Tot vrijdag 26 augustus en geniet nog van de resterende vakantiedagen! 
 
Met vriendelijke groet, 
Mede namens de mentoren en docenten, 
 
 
Afdelingsleiders Pax vmbo 
 


