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V A N  D E   R E C T O R 

Geld voor techniek 
Woensdagmiddag 23 mei was er een bijeenkomst in Arnhem 
van het Techniekpact en de Provincie Gelderland. Deze was 
vooral bedoeld voor de uitwisseling en kennisname van de 
verschillende projecten die er lopen rondom techniek. Zowel 
de landelijke overheid als de Provincie Gelderland maken zich 
sterk voor techniek. Er is een groot en groeiend tekort aan 
technici. Doekle Terpstra zei daarover: ‘‘Techniek is het 
voertuig waarmee in de toekomst veel maatschappelijke 
problemen moeten worden opgelost.’ Daarom wil het 
onderwijs zich de komende jaren zich inzetten voor techniek. 
Er was ook belangstelling voor de ontdekplekken in de 
TechLokalen in Nijmegen, Wijchen en Maas en Waal. 
Lees verder …. 
 
______________________________________________________________________________________________ 
A L G E M E E N 

Night of the Pax 
 
Vrijdag 8 juni 2018 is het weer zover: the Night of the Pax!  
Het is een leuke en gezellige avond met allemaal mooie optredens 
zoals zang, dans, goochelacts. De inloop is vanaf 19.00 en het 
programma begint om 19.30 uur. The Night of the Pax vindt plaats 
op Pax vmbo. Lijk het je nou leuk om naar deze avond toe te gaan?  
Haal dan je kaartjes bij de recptie! Je kan de kaartjes bij alle 3 
locaties van de school halen. (De kaartjes zijn gratis ).  
We zien je graag op The Night of the Pax! 

 

http://www.paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_2017-2018/Ouderbulletin_17/Rector


 

______________________________________________________________________________________________ 
H A V O / V W O 
 

BSM: Pinkstervaria 2018 

Vroeg op, spullen pakken, mail checken, bak koffie en twee 
boterhammen met kaas. 
Op de fiets richting Altforst waar de 40e editie van de 
Pinkstervaria plaats gaat vinden en alweer de 4e keer waarbij 
de BSM leerlingen uit klas 4 meedoen. 
Straks om 10.00 uur komen de leerlingen. Het is nog rustig 
voor de grote feesttent waarin half Maas en Waal zich heeft 
uitgeleefd de avond voorafgaand aan het sportieve deel van 
de Pinkstervaria. O jee daar heb je de eerste leerlingen al. Ik 
schrijf straks thuis wel door…. Lees verder …. 
 
______________________________________________________________________________________________ 
V M B O 

Keuzevakken  

De 3e jaars leerlingen van Zorg en Welzijn hebben hun eerste ronde keuzevakken gedraaid. 
Ze konden kiezen uit Brede school (verdieping kinderen), Dagbesteding (verdieping ouderen en gehandicapten), 
Beautysalon en EBHO en veiligheid. 
 
Het Keuzevak EHBO en veiligheid is afgesloten met een cursus Levensreddende handelingen. 
Met behulp van de trainer van Kompasgroep hebben de leerlingen uitstekend beademd en gereanimeerd op de 
daarvoor speciale poppen. Tevens hebben de leerlingen kennis gemaakt met de AED. 

 

 
 

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/PB_2017-2018/PB18/Fierljeppen
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/


 

 


