
 
 
Aan: de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van klas 1 Pax junior                    
Datum: 24 augustus 2022 
Betreft: JOM22-92 start schooljaar 2022-2023 
 
 
Beste Pax junior-leerling,  
 
Jouw eerste jaar op het Pax Christi College staat op het punt om te beginnen.  
Om je een goede start te geven, hebben we voor de eerste week een introductieprogramma 
voorbereid. Dit introductieprogramma start op dinsdag 30 augustus. Op vrijdag 26 augustus kom je 
al wel je boeken ophalen.  
 
Vrijdag 26 augustus  
Deze dag kom je jouw boekenpakket ophalen. Dat kan tussen 09.00 en 12.00 uur in de gymzaal van 
Pax junior (Akkerstraat 40, Beneden-Leeuwen). Alle boekenpakketten liggen dan op naam 
gesorteerd. 
 
Maandag 29 augustus  
Op deze dag ben je vrij i.v.m. teamvergaderingen van Pax-medewerkers. 
 
Dinsdag 30 augustus 
De medewerkers van Pax Junior ontvangen jou deze dag om 08.15 uur in de aula, waarna je jouw 
eerste mentorles hebt. Om 12.00 uur is deze schooldag afgelopen. Een van de activiteiten is een 
sportonderdeel. Houd hier rekening mee. Neem ook onderstaande zaken mee: 

1. Jouw agenda 
2. Etui met pen, potlood, kleurpotloden, schaar, lijmstift en geodriehoek 
3. Een schrift (gelinieerd)   

 
Woensdag 31 augustus  
Deze dag ben je om 10:15 uur op school. Je ontvangt onder andere op deze dag jouw laptop. Neem 
dus een stevige tas mee. Vergeet ook 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. Jouw dag is afgelopen om 16:00 uur.  
 
Donderdag 1 september 
Deze dag ben je om 8:15 uur op school en heb je les volgens jouw lesrooster. De eerste les zal in het 
teken staan van ICT-zaken. Het tweede tot en met het vijfde lesuur heb je les volgens rooster. Het 
zesde lesuur heb je een mentorles. Om 14:05 uur is jouw lesdag afgelopen. 
 
Vrijdag 2 september 
Deze dag word je om 11 uur op de Maaslanden bij Riverside verwacht om met jouw klas diverse 
sportieve activiteiten te gaan doen. Je neemt ook jouw lunchpakket mee. Om 15 uur is het 
programma afgelopen. Jouw mentor stemt met de klas het vervoer naar en van de Maaslanden af.  
  



 
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.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mede namens de mentoren en docenten van Pax junior, 
 
 
 
Mevr. M. de Jong 
Afdelingsleider Pax junior 
 
 
 


