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feestelijk geopend  zoekt versterking  
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______________________________________________________________________________________________ 
V A N  D E   R E C T O R 

Locaties in Druten feestelijk geopend 
Vrijdagmiddag 6 oktober was er de feestelijke heropening 
van de beide locaties in Druten. Om half 4 werden alle 
gasten door de leerlingen ontvangen. Om 16.00 uur startte 
het officiële gedeelte met een inleidend woord door de 
rector. U treft de letterlijke tekst als bijlage aan. Daarna 
was het de beurt aan onze burgemeester Lucien van 
Riswijk. Deze deed dat op inspirerende en humoristische 
wijze, zoals we dat van hem gewend zijn. Even later liep 
het gezelschap door de voordeur aan de Van Heemstraweg 
naar buiten, om het nieuw bord met ‘Pax havo|vwo’ te 
onthullen, dat nog stevig was ingepakt. Lees verder … 

 
 
 
 
 

Open Huis 

Graag nodigen we u uit om a.s. woensdag onze vernieuwde 
locaties in Druten te komen bekijken. Dat kunt u doen tussen 
16.00 – 20.00 uur. Als uw zoon of dochter het leuk vindt om 
daarbij opa en oma uit te nodigen, dan moeten ze dat beslist 
doen. Iedereen is van harte welkom. Docenten en leerlingen 
leiden u graag even rond en kunnen als u dat wenst iets 
vertellen over de onderwijsactiviteiten in de diverse lokalen. 
 
 
 
 
 

http://www.paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_2017-2018/Ouderbulletin_3/Van_de_rector


 

______________________________________________________________________________________________ 

O U D E R V E R E N I G I N G 

Gezocht:  
 
Betrokken ouders voor het bestuur van onze oudervereniging. 
Je bent van harte welkom. 
Tijdsinvestering in overleg. 
We hebben een prima sfeer en samenwerking in het bestuur. 
Wil je bijdragen aan het plezierige schoolleven van je kind(eren)? 
lees dan even verder...  
 

______________________________________________________________________________________________ 

A L G E M E E N 

Cito 0-meting 
 
De afgelopen weken hebben de leerlingen van leerjaar 1 de cito-0 meting 
gemaakt. Ze hebben opdrachten gemaakt over verschillende vakken zoals 
Nederlands, Engels en rekenen. Een aantal keer in zijn/haar schoolcarrière zal 
uw zoon of dochter opnieuw een cito maken. 

Wij nemen de cito’s af om een duidelijk en objectief beeld te krijgen van het 
beginniveau en de ontwikkeling van onze leerlingen, zodat wij de leerlingen goed 
kunnen volgen en tijdig kunnen bijsturen indien nodig. Daarnaast gebruiken wij 
de informatie om ons onderwijs te evalueren en te verbeteren.  

 

Wat verslaving met je kan doen (thema-avond) 
 
Op 11 oktober a.s. verzorgt WMO-adviesraad West Maas en Waal in samenwerking met Zorgbelang Gelderland en 
Iriszorg een thema-avond “wat verslaving met je kan doen”. De flyer hiervan kunt u openen d.m.v. deze link: 
flyer ‘wat verslaving met je kan doen’. 
______________________________________________________________________________________________ 
A L G E M E E N 

Activiteiten  

De jaarplanningen voor vmbo en havo/vwo treft u 
aan op onze website: Klik hier 
 

Krantenartikelen 

Hier vindt u alle krantenartikelen over Pax: 
Klik hier 
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http://www.paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_2017-2018/Ouderbulletin_3/Oudervereniging
http://www.paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_2017-2018/Ouderbulletin_3/thema-avond
http://www.paxchristicollege.nl/Jaarplanning_2015-2016
http://www.paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_schooljaar_2016-2017/Krantenartikelen_2016-2017
https://www.facebook.com/hetpax
https://twitter.com/pax_druten
https://www.youtube.com/channel/UCvEKbM9RKOBQv7CUozxA7Gw
https://www.instagram.com/het_pax/

