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Opening schoolbibliotheek IKC De Appelhof - door de directie 

Op 6 oktober konden onze vmbo-leerlingen eindelijk het eindresultaat van de nieuwe 
schoolbibliotheek in IKC De Appelhof laten zien. De nieuwe bieb is een gezamenlijk 
project van IKC De Appelhof, Pax, Openbare Bibliotheek Rivierenland, KION 
Kinderopvang en gemeente Druten. De opening van de bieb viel samen met de aftrap van 
de Kinderboekenweek 2022. We zijn supertrots op het geweldige resultaat! 
https://druten.nieuws.nl/gemeente/26713/nieuwe-schoolbibliotheek-ikc-de-appelhof-opent-
in-kinderboekenweek/  
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6983388451349897217/  

 
 

Verplaatsing lesvrije dag - door de directie 

De lesvrije dag is van 31 oktober naar 9 januari 2023 verplaatst. Er is op 9 januari geen les en 
leerlingen kunnen via Itslearning werken aan hun schoolwerk. Op maandag 31 oktober gaan de 
lessen gewoon door volgens het rooster.  

 
 

Jaarkalender- door de directie 

Op de website is een compact jaarplanner beschikbaar. Deze kunt u vinden via 
https://www.paxchristicollege.nl/praktisch/jaarkalender/pax_breed 

 
 

Buitenlandreizen en programma voor leerlingen op school- door 
de directie 
Op onze socials kon u al regelmatig de belevenissen van de leerlingen in het buitenland 
volgen. Zo is er bijvoorbeeld van de reis van Oostenrijk een leuk filmpje gemaakt: 
https://youtu.be/t35g6IfpVQc  
Over het algemeen waren het fantastische reizen! De organisatoren en begeleiders kijken 
terug op mooie dagen met gezellige leerlingen. Het was echt bijzonder om te ervaren hoe 
de leerlingen er met elkaar een mooie tijd van maakten: ze waren geïnteresseerd, 

https://druten.nieuws.nl/gemeente/26713/nieuwe-schoolbibliotheek-ikc-de-appelhof-opent-in-kinderboekenweek/
https://druten.nieuws.nl/gemeente/26713/nieuwe-schoolbibliotheek-ikc-de-appelhof-opent-in-kinderboekenweek/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6983388451349897217/
https://www.paxchristicollege.nl/praktisch/jaarkalender/pax_breed
https://youtu.be/t35g6IfpVQc
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gemotiveerd en toonden zich zeer goede vertegenwoordigers van onze school. 
Complimenten voor uw kind!  
Daar waar het niet goed liep, evalueren we met leerlingen en ouders de reis en trekken we 
hier uiteraard lering uit.  
Ook voor leerlingen die niet mee waren naar het buitenland was een leuk, boeiend 
programma. Zo hebben de leerlingen van H4 en V5 een bijzonder werk gecreëerd voor 
kunst & cultuur. Ze konden kiezen uit twee verschillende uitvoeringen. Het thema was ‘Het 
Land van Maas en Waal & Pax Christi College’. Het resultaat is te bezichtigen in gang 
direct rechts na de hoofdingang op Pax h|v.  

 
 

Protocol ICT en social media en AVG - door @voCampus 
Sinds maart 2022 is binnen @voCampus het bijgevoegde Protocol ICT en social media 
van kracht. U of uw kind (vanaf 16 jaar) kunnen in het leerlingenportaal aangeven of Pax 
gebruik mag maken van beeldmateriaal van uw kind en voor welke media. We vragen u 
om deze instellingen te controleren en/of deze alsnog in te vullen.  

 
 

Gedragsregels Pax - door de directie 
Op Pax leren en werken we samen met zo’n 1700 leerlingen en 260 medewerkers. We 
vinden het belangrijk dat iedereen veilig en prettig kan leren en werken. Daarom hebben 
we een aantal afspraken over hoe we ons gedragen. Deze regels zijn te vinden op onze 
website https://www.paxchristicollege.nl/praktisch/onze_manieren. We vragen u en uw 
kind hier aandacht voor te hebben.   

 
 

Online thema-avonden voor ouders/verzorgers - door IrisZorg en Pro 
Persona 
Van oktober tot en met maart 2023 organiseren IrisZorg en Pro Persona Connect een 
aantal online ouderavonden over: 
- Alcohol, roken en drugs 
- Somberheid, angst en stress 
- Overmatig geelschermgebruik 
  
U kunt zich hiervoor aanmelden bij IrisZorg; deelname is gratis. In bijgevoegde flyer vindt u 
hierover meer informatie. 

 
 

Cursussen voor ouders over pubertijd en pubers - door 
Meervoormekaar 
Op 29 november organiseert MeerVoormekaar een bijeenkomst voor ouders/verzorgers 
van pubers om met elkaar in gesprek te gaan, elkaar tips te geven en zorgen te delen.  
Daarnaast organiseert MeerVoormekaar in de periode van 9 tot en met 14 december 6 
cursussen voor ouders die willen weten hoe ze (beter) met hun puber om kunnen gaan.   
In bijgevoegde flyers vindt u hierover meer informatie.  

  

https://www.paxchristicollege.nl/praktisch/onze_manieren
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Weerbaarheidstraining – door Arja de Bruijn 
Vanaf vrijdag 18 november organiseert In Je Mars 9 bijeenkomsten voor jongeren tot en 
met 15 jaar op het gebied van weerbaarheid. Op de site www.vriendenprogramma.info en 
in bijgevoegde flyer staat meer informatie over het programma zelf. Kinderen kunnen ook 
voor een individueel traject terecht bij In Je Mars. 
 

 
 
 

 

Even voorstellen; jongerenwerkers aanwezig op Pax vmbo – 
door Janine Klein Willink 
 

Mijn naam is Ashley Las van Bennekom, ik ben jongerenwerker 
voor MeerVoormekaar in Wijchen & Druten. Op woensdag en 
donderdag ben ik in Druten en zal ik in de grote pauze aanwezig 
zijn op het Pax.  
Mochten jongeren vragen hebben over naschoolse activiteiten of 
met lastige vragen zitten, dan kun je ze doorverwijzen naar ons. 
Mijn telefoonnummer is: 06 82 51 28 77 
Mijn emailadres is: a.lasvanbennekom@meervoormekaar.nl 
 

 
 
Mijn naam is Joey Groenendijk, ik ben jongerenwerker voor 
MeerVoormekaar in Druten. Op dinsdag en donderdag ben ik op 
de Pax aanwezig in de pauze om in contact te komen met 
jongeren. Mochten jongeren vragen hebben over naschoolse 
activiteiten of met lastige vragen zitten, dan mag je ze altijd 
doorverwijzen naar ons.  
Mijn telefoonnummer is: 06 19 34 82 95 
Mijn emailadres is: j.groenendijk@meervoormekaar.nl  
 
 
 
Mijn naam is Robin Schuurmans, ik ben jongerenwerker en 
opvoedondersteuner bij MeerVoormekaar. Waar Joey & Ashley 
zich richten op de jongeren ben ik er voor de ouders. Mochten 
jullie ouders hebben die vragen hebben over hun kinderen of 
opvoedvragen, dan mogen zij in contact gebracht worden met 
mij.  
Mijn telefoonnummer is: 06 39 11 41 34 
Mijn emailadres is: r.schuurmans@meervoormekaar.nl  
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vriendenprogramma.info%2F&data=05%7C01%7C%7Cc07393f0939c431aa16a08daace58934%7C061df08a0c144846b45f5e3d5b1f2a1c%7C0%7C1%7C638012399114807717%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=cwmvDORyGiyFYM128ZUxmZDlhgfM0G37UMRk7Qc%2BQE8%3D&reserved=0
mailto:a.lasvanbennekom@meervoormekaar.nl
mailto:j.groenendijk@meervoormekaar.nl
mailto:r.schuurmans@meervoormekaar.nl
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Goethe-Duits – door de heer Schaap en mevrouw Menting 
Na de herfstvakantie gaan we in de vorm van een pilot starten met Goethe-Duits. Een 
groep van ongeveer 20 enthousiaste leerlingen uit T4, H4 en V5 gaan hieraan deelnemen. 
Deze leerlingen zullen, in een periode van een halfjaar, getraind worden om uiteindelijk in 
maart/april examen op hun eigen taalniveau te doen. Na het behalen van het examen 
zullen zij het internationaal erkende ‘Goethe-Zertifikat’ ontvangen, waarmee ze officieel 
kunnen aantonen dat ze de Duitse taal op B1-, B2- of zelfs wel C1-niveau beheersen. Wir 
wünschen den Schülern und Schülerinnen schon viel Glück und vor allem viel Spaß! 
Ouders van leerlingen die hun interesse hebben getoond, ontvangen binnenkort een brief. 
 
 
 
 

Volg ons op social media 

https://www.facebook.com/HetPaxChristiCollege/
https://www.linkedin.com/company/pax-christi-college/?originalSubdomain=nl
https://www.instagram.com/het_pax/

