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Herdenking Niels Buijs - door de directie 

Vorig jaar op 10 februari ontvingen we het verschrikkelijke nieuws dat Niels Buijs, destijds leerling 
in leerjaar 4 van vmbo-kader, is overleden. Een gebeurtenis die in ons geheugen gegrift staat. De 
mooie herinneringen aan Niels koesteren we. Daarom staan we, een jaar na zijn overlijden, stil bij 
het overlijden van Niels en denken we terug aan de periode dat hij in ons midden was. Uw zoon of 
dochter heeft mogelijk behoefte om in deze periode zijn/haar gevoelens te uiten en hierover te 
praten. Weet dat uw kind hiervoor ook bij ons op school terecht kan bij een docent en/of mentor. 
Ook staat op vrijdag 10 februari van 11.05 tot 11.55 uur de deur open van lokaal C01 op Pax vmbo 
en 2.08 op Pax h|v om leerlingen de mogelijkheid te geven even samen te komen en te gedenken.  
 
 

 
Trivianttoernooi - door de directie 

Donderdag 16 januari om 19.00 uur vond de spannende finale van 
de 26ste editie van het Trivianttoernooi plaats. Basisscholen De 
Leeuwenkuil, De Mariënhof, De Gravin van Rechterenschool, De 
Mariaschool, De Oversteek en De Wegwijzer streden met elkaar 
voor de winst. 
Na de eerste drie rondes stond De Gravin van Rechterenschool fier 
bovenaan. Ze hadden slechts één vraag fout. Na een 
zenuwslopend tweede gedeelte, waarbij de andere scholen er alles 
aan deden om de eerste positie af te pakken, behielden ze net hun 
voorsprong. Maar wat was het spannend! 

 
We hebben er dit jaar voor gekozen alle basisscholen uit de finale, 
naast een beker, een cheque aan te bieden voor een klassenuitje. 
Zo gaat de winnaar bowlen, gaat de tweede plek minigolfen, de 
derde plek krijgt een snack-uitje en de nummers vier tot en met zes 
mogen een heerlijk ijsje halen. 
De leerlingen en medewerkers van Pax hebben een zeer 
geslaagde avond gehad! Wij kijken nu al uit naar het volgende 
toernooi.!  
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Open avond, Open Dag en lesjesmiddagen - door de directie 

We kijken terug op een geweldige Open Avond en Open Dag met een grote opkomst van 
scholieren en hun ouders/verzorgers. Op alle locaties was er genoeg te zien, te beleven en te 
ontdekken. We kijken erg uit naar de lesjesmiddag op woensdag 15 februari. Groep 8-leerlingen 
kunnen dan van 15.00 tot 16.30 uur drie lesjes op een Pax-locatie naar keuze volgen. Aanmelden 
kan tot en met vandaag (7 februari) via onze website.  
 
Dit schooljaar bieden we naast de reguliere lesjesmiddag een aparte serie minilesjes aan voor 
groep 8-leerlingen die geïnteresseerd zijn in de cultuur, de verhalen en de taal van de Romeinen 
en de Grieken. Deze lesjes vinden plaats op 1 maart, 8 maart en 15 maart van 15.00 tot 16.15 uur 
op de locatie Pax h|v in Druten. Tijdens elke middag is er een andere invulling. Wilt u hier meer 
over weten? Stuur dan een e-mail met uw vraag naar info@paxchristicollege.nl. 

 
 

 
Jaarplanning - door de directie 
 
Voor schooljaar 2023-2024 is de volgende vakantieplanning en vrije dagen vastgesteld: 
Herfstvakantie  16 oktober t/m 22 oktober 2023 
Leste Mert  9 november 2023 
Kerstvakantie   25 december t/m 7 januari 2024 
Voorjaarsvakantie 12 februari t/m 18 februari 2024 
Tweede paasdag 1 april 2024 
Meivakantie  29 april t/m 12 mei 2024 (incl. Hemelvaartsdag) 
Tweede pinksterdag 20 mei 2024 
Zomervakantie  8 juli t/m 18 augustus 2024 
 

mailto:info@paxchristicollege.nl
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Vrijwilligeroproep – door de directie 
Onze oproep voor vrijwilligers heeft enorm veel reacties opgeleverd! We gaan binnenkort in 
gesprek met de mensen die zich hiervoor hebben aangemeld. 
 

 
ALV ouderraad - door de ouderraad 
Op 1 maart 2023 om 20.00 uur is er een ALV van de ouderraad van het Pax Christi College.  
De ouderraad vormt het bestuur van de oudervereniging. De vergadering wordt gehouden op Pax 
vmbo in Druten (Mr. Van Coothstraat). 
Door de voorzitter van de ouderraad, Judith Mangel, zal een samenvatting worden gegeven van 
de onderwerpen die zijn behandeld en de activiteiten die er zijn geweest in de afgelopen periode. 
Penningmeester Laura van den Heuvel zal een toelichting gegeven op het financieel verslag over 
2021-2022. Dit verslag is door een kascontrolecommissie goedgekeurd.  
Verder is iedereen natuurlijk welkom op 1 maart om overige zaken te bespreken of te agenderen. 
Dit kan natuurlijk ook via oudervereniging@outlook.com.  

 
 

 
Reminder ouderenquête - door Wendi ter Haar 
Op 17 januari hebben de ouders/verzorgers van leerlingen in leerjaar 1 en 3 van alle locaties een 
uitnodiging voor ons jaarlijkse oudertevredenheidsmeting per e-mail ontvangen. Tot op heden 
hebben we een respons van circa 20%. Deze respons is nog te laag om representatieve 
conclusies te trekken.  
Heeft u een kind in leerjaar 1 en/of 3 en heeft u de enquête nog niet ingevuld? Het is fijn als u deze 
invult voor 25 februari! Heeft u de e-mail niet meer? Stuur even een mail naar 
w.terhaar@paxchristicollege.nl dan ontvangt u een nieuwe link naar de enquête.  
  
 

Leraar in Nijmegen - door de directie 
Op 1 maart organiseert Leraar in Nijmegen een oriëntatie-avond voor mensen die (mogelijk) een 
carrierèswitch willen maken naar het voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs. 
Bijgaand de flyer met meer informatie hierover. Uiteraard is ook Pax tijdens deze avond aanwezig. 
Bent u geïnteresseerd, dan kunt u zich voor deze avond aanmelden.  

 
 
 

GGZ preventie aanbod – door Connect Pro Persona 

In bijgaand overzicht staan de activiteiten 2023 van de preventieafdeling van Pro Persona in onze 
regio. Deelname aan de meeste activiteiten is gratis, soms vragen zij een bijdrage voor het 
cursusmateriaal.  
 

 
 
 

 

Ondernemend Leren ‘Project Gouden Eeuw’ – door Lydia Goemans 
Op woensdag 25 en donderdag 26 januari hebben onze 3de  jaars vmbo-leerlingen zich 
ondergedompeld in de Gouden Eeuw tijdens het OndernemendLerenproject Gouden Eeuw. Hierin 
stonden eigenaarschap, betekenisvol en groeimindset centraal. 

mailto:oudervereniging@outlook.com
mailto:w.terhaar@paxchristicollege.nl
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De leerlingen zijn één dag op excursie geweest naar Amsterdam. 
Door middel van een speurtocht hebben ze belangrijke plekken uit 
17de eeuw ontdekt. Vervolgens leerden zij tijdens een rondleiding 
in het Rijksmuseum de schatten van de Gouden Eeuw kennen. Op 
de andere dag werden er workshops in het kader van de Gouden 
Eeuw gevolgd: etsen, koken met specerijen, slavernij, handel in 
Nederland, de gangen van zeeheld Van Ghent uit Winssen 
nagaan, muziek, Augmented Reality, perspectiefkrijttekeningen, 
stenen uit Deest waar het 
Rijksmuseum van is gebouwd en 
natuurlijk, was die Gouden Eeuw 
wel zo goud?  

 
Deze twee dagen worden tijdens de kunstles door de leerlingen 
verwerkt tot een mooie verslagvorm. Wat is er gezien? Wat is er 
geleerd? En vooral: welke vaardigheden heb je opgedaan en welke 
talenten heb je ontdekt 
 
 

Onttrekking openbaar terrein – door de gemeente Druten 
Recentelijk heeft het college van burgemeester 
en wethouders besloten om een gedeelte van 
de Mr. van Coothstraat aan de openbaarheid te 
onttrekken. Dit om overlast (van jongeren) beter 
te kunnen handhaven. Concreet betekent deze 
maatregel dat de parkeerplaats achter het Pax 
Christi College en het naastgelegen 
weggedeelte naar de leveranciersingang van 
Pax verboden zijn voor onbevoegden. Parkeren 
voor omwonenden en bezoekers van Pax blijft 
mogelijk. Omwonenden hebben een brief gehad 
en het heeft ook media-aandacht gehad. Zie 
bijgaande overzichtsfoto. 

 
 

 
 
 

 

Cambridge at Pax Christi College – door Dorien Kruit 
De werving voor Cambridge Engels is weer begonnen. Dit jaar is het de eerste keer dat 
we ook havoleerlingen de kans willen geven om het Cambridge-traject te volgen.  
We gaan de 2de klassen havo en vwo en t/h en h/v in om de leerlingen te vertellen wat 
Cambridge Engels inhoudt en hoe het nu hier op school georganiseerd is. Ook kunnen de 
leerlingen in die lessen kennismaken met een lesonderdeel uit een Cambridge-les. 
Daarnaast wordt er op 15 februari a.s. een informatiebijeenkomst voor ouders/verzorgers 
georganiseerd. 
Cambridge Engels wordt sinds 2012 aangeboden op Pax en is sindsdien gegroeid. 
Afgelopen januari heeft de jongste lichting het FCE examen met goed gevolg afgelegd: 
iedereen heeft het gehaald! Op naar een nieuwe, enthousiaste lichting - inclusief havisten 
- voor het komende jaar. 
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Bezoek van ISP van de Universiteit Utrecht – door Bart van de Bank en 
Julija Petrosian 
Afgelopen woensdag 25 januari is het Ioniserend 
Stralen Practicum (ISP) van de Universiteit Utrecht bij 
Pax op bezoek geweest. Deze jaarlijks terugkomende 
activiteit voor havo 5 en vwo 5 geeft de leerlingen een 
unieke kans om op veilige en verantwoorde wijze 
kennis te maken en te werken met ioniserende straling. 
Daartoe voeren de leerlingen experimenten uit met 
radioactieve bronnen en röntgenstraling. Dit sluit aan 
op het eindexamenprogramma natuurkunde. Dat het 
ISP dit jaar 50 jaar bestaat, maakte het extra feestelijk. 
 
Leerlingen en docenten mogen terugkijken op een 
leuke en leerzame dag! 
 

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/

