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V A N  D E   R E C T O R 

Verrassend Leeuwen 

Vrijdagavond 30 augustus mocht ik opnieuw het startschot geven voor de Pax ColorRun. Dat doet ik graag, want 
Pax heeft zich in het weekend van de Dijkensport een belangrijke en gewaardeerde plek verworven tussen alle 
andere sportieve activiteiten. De opkomst en het enthousiasme van het publiek is altijd groot. Dit jaar hadden zich 
338 leerlingen opgegeven. Omdat er altijd flink met het felgekleurde poeder wordt gegooid, had ik vorig jaar zo’n 
mooi felgekleurd trainingsjasje aangetrokken waar onze collega’s gym altijd mee rondlopen. Ik had daar de heer 
Baumeister per WhatsApp om gevraagd. 
  
Maar ik werd getrakteerd op allerlei smoesjes. ‘Ah joh, veel te warm.’ De aap kwam uit de mouw toen speaker de 
heer Heutmekers bij de start even de aandacht op mij richtte. Hij vertelde de leerlingen en het aanwezige publiek 
dat ik de medewerkers bij de start van het schooljaar 2019-2020 had verrast met de aankondiging in maart ’20 met 
pensioen te gaan. Dat had niemand zien aankomen. Omdat het daarmee de laatste startschot in mijn loopbaan 
was, werd mij vooraf een speciale hoody overhandigd met aangepaste tekst. Heel erg leuk! Ik ben mijn collega’s 
dankbaar voor dit mooie gebaar. Typisch Pax! 

 
 

 
 

*De naam ‘Verrassend Leeuwen’ is voor deze column geleend van de gelijknamige ondernemersvereniging. 



 

_______________________________________________________________________________________________________ 
O U D E R R A A D 

Jaarvergadering Ouderraad 

Dinsdag 29 oktober vindt van 20.00 tot 20.30 uur de 
jaarvergadering plaats van de ouderraad op de locatie Pax 
vmbo aan de mr. Van Coothstraat 34 te Druten. 
U bent hiervoor van harte uitgenodigd.  
 
Ieder jaar weer is de opkomst tijdens de jaarvergadering 
laag. We zouden het heel fijn vinden als dat dit jaar een 
uitzondering op de regel blijkt en we met veel ouders 
kunnen terugkijken op het afgelopen schooljaar.  

 
_______________________________________________________________________________________________________ 
A L G E M E E N 

Boekenspreekuur 24 september 2019 (herhaling) 
 
Leerlingen die zich via het meldingsformulier bij het SBA 
hebben gemeld, kunnen met hun boeken bij ons komen. Wij 
kunnen dan beoordelen of we het ter plekke kunnen 
repareren of besluiten het boek te vervangen. 
 
Pax havo/vwo 09.45 – 10.15 uur 
Pax junior 11.00 – 11.30 uur 
Pax vmbo 12.00 – 12.30 uur 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 
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 
 
 

https://paxchristicollege.nl/Jaarplanning_2019-2020
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/

