
 

 
 
 
 
 
 

Leste Mert en Pax Unplugged 2017 Verzonden brieven Diverse activiteiten 
studiedag   aan ouders/verzor- Pax junior en Pax vmbo 
  gers en leerlingen 
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V A N  D E   R E C T O R 

Leste Mert en studiedag 
Dit keer ontvangt u het bulletin op maandag, na het weekend. Dat geeft mij de gelegenheid terug te blikken op de 
Leste Mert en de studiedag van afgelopen vrijdag. 

  
Het meest bijzondere van deze 199e Lest Mert was eigenlijk 
dat het volgend jaar in 2018 de 200e Leste Mert is. Daar 
wordt al veel over gesproken en de verwachting is dat deze 
editie heel bijzonder gaat worden. Ook dit jaar mochten we 
ons verheugen op heel aardig weer. Natuurlijk hopen we 
altijd op een zonovergoten markt, zoals we die een paar 
keer gehad hebben. Dan stralen de vele bezoekers tussen 
de glimmende vachten van de beesten die netjes zijn 
opgepoetst. Maar in de herfstmaand november is het nogal 

eens bar en boos met het weer en mochten we dit jaar de handjes dichtknijpen. 
Bij de afsluiting in d’n Bogerd was er dit jaar geen spreker, dat wil zeggen, er waren er vijf. Burgemeester Van 
Riswijk had vijf sleutelfiguren, waarvan enkelen op hoge leeftijd, hun verhaal laten vertellen, gewoon bij hen thuis 
en dat leverde met de beelden van deze 199e editie een alleraardigst filmpje op. Als u op de foto klikt, kunt u deze 
afspelen via YouTube. Lees verder … 
 
______________________________________________________________________________________________ 
A L G E M E E N 

Pax Unplugged 2017 

Op 20 december is het weer zo ver, Pax Unplugged vindt dan weer plaats! De 
jaarlijkse akoestische avond is ieder jaar weer een groot succes. Vanaf 
vandaag is het mogelijk om je in te schrijven voor deze avond. De 
inschrijfformulieren zijn op de locatie Pax havo/vwo en locatie Beneden-
Leeuwen te verkrijgen bij de receptie en de muziekleraren. Op de Pax vmbo-
locatie zijn deze te verkrijgen bij de receptie. Inschrijven is mogelijk tot 1 
december. De avond zal plaats vinden op de vmbo-locatie op de Mr. van 
Coothstraat 34. Inloop vanaf 19:00 en om 19:30 zal Pax Unplugged van start 
gaan. We hopen op veel aanmeldingen en dat het een gezellige, muzikale 
avond mag worden! 

http://www.paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_2017-2018/Ouderbulletin_5/Van_de_rector
https://youtu.be/Y0dJAUQUJq8�


 

Verzonden brieven aan ouders en leerlingen 
Omdat wij soms vragen krijgen van ouders/verzorgers over verzonden brieven, worden deze na verzending tevens 
gepubliceerd op onze website. Dus voor het geval u brieven niet terug kunt vinden, dan kunt u deze vinden onder 
het kopje “ouders / brieven”. Zie ook http://www.paxchristicollege.nl/Ouders/Brieven 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 
V M B O 

3 basis/kader  

De afgelopen dagen hebben de leerlingen van 3 basis 
en kader gewerkt aan het project Londen. Alle klassen 
hebben gezamenlijk gewerkt aan de maquette van 
Londen, en zie hier het resultaat: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 basis/kader 

De leerlingen van 4 basis en kader zijn bezig met de 
keuzevakken. Voor een van de keuzevakken kwam 
Emma, een oud leerling van het PAX, een workshop 
verzorgen. Emma werkt als hoofdconducteur bij de NS. 
 

 

 
______________________________________________________________________________________________ 
P A X   J U N I O R 

Pax Junior’s Champions League! 
 
 

 De afgelopen weken was de vestiging in Beneden-Leeuwen in 
de ban van hun eigen “Champions League”! Er is 3 weken 
gestreden in teams van 2 leerlingen, waarbij elke grote pauze 
tafelvoetbalwedstrijden zijn gehouden. In totaal 24 spelers 
hebben toegewerkt naar De Grote Finale Show op 3 
November, waarbij zij een wisselbeker, een oorkonde en een 
cadeaubon voor de catering van school konden winnen. 
 
Lees verder … 

http://www.paxchristicollege.nl/Ouders/Brieven
http://www.paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_2017-2018/Ouderbulletin_5/Champions_League


 

______________________________________________________________________________________________ 
P A X   V M B O 
 

Atletiek ochtend 

 
De Lo2 leerlingen leerjaar 3 vmbo theorie hebben 
geholpen bij de atletiek ochtend van leerjaar 2 vmbo 
op woensdag 8 november jl. 
 
Als u op de foto klikt, volgt een video-impressie van 
deze dag. 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 
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 
 

 
  

  

        KLIK HIER           KLIK HIER               KLIK HIER              KLIK HIER 
 
 

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/
https://vimeo.com/242154329�

