
 

 
 
 
 
 
 

Officiële opening V6 naar Ieper Dinsdag 8 oktober a.s. Activiteiten en 
Kindcentrum   lezing over dyslexie krantenartikelen 
Beneden-Leeuwen    
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V A N  D E   R E C T O R 

Officiële opening Kindcentrum Beneden-Leeuwen 

 
Gisteren is het Kindcentrum Beneden-Leeuwen officieel geopend. 
Dat was een moment waar lang naar uit is gekeken. De regen 
mocht de pret niet drukken. Anders dan bij de sleuteloverdracht 
in mei ‘19 was het gebouw nu volop in bedrijf. Na de toespraken 
door wethouder, de bestuurder van SPOM, kinderopvang en 
ondergetekende in MFA De Rosmolen, vertrok het gezelschap te 
voet naar het centrum voor de officiële openingshandeling. Dat 
gebeurde met leerlingen samen. Geweldig dat iedereen van jong 
tot oud het gebouw al in bezit heeft genomen. Leerlingen en 
personeel voelen zich thuis als een vis in het water. 
 

 
Het was ook mooi om de leerlingen bezig te zien in onze nieuwe praktijklokalen techniek en zorg & welzijn. Deze 
lokalen verbinden Pax junior met de beide basisscholen. Zowel de leerlingen van de basisschool als onze eigen 
leerlingen maken gebruik van de lokalen. De komende maanden wordt het schoolplein vergroot en wordt het park 
verder aangelegd, waarmee het een van de mooiste hoekjes van Beneden-Leeuwen wordt. Ter gelegenheid van de 
opening was de dag ervoor het logo van Pax junior aan de gevel ‘ververst’. 
 
Bij ons om de hoek in de westvleugel zijn nu de beide lokalen van de peuterspeelzaal met een prachtig ingerichte 
binnenplaats. We zijn er trots op dat deze jonge kinderen een mooie plek hebben gekregen in ons gedeelte van het 
gebouw. Pax heeft zelf de verbouwing bekostigd en gerealiseerd. Binnenkort gaan we samen bekijken hoe we de 
leerlingen van leerjaar 1 en 2 kunnen betrekken in het dagprogramma. Het is toch veel mooier om verzorging te 
leren in de praktijk en niet uit een boekje? 
  
Nadat in 2017 de beide gebouwen in Druten na een flinke verbouwing heropend zijn, is er nu een flinke slag 
geslagen op onze kleinste locatie in Beneden-Leeuwen en dat samen met anderen. ‘Pax verbindt …’ en daar zijn we 
trots op! 
 
Klik hier voor meer foto’s 

https://paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_19/20/OB-03/Kindcentrum


 

_______________________________________________________________________________________________________ 
P A X   H A V O / V W O 

V6 naar Ieper 
In het kader van het eindexamenonderdeel Duitsland 1871-1945 zijn ook dit schooljaar de V6’ers die geschiedenis 
in hun pakket hebben naar Ieper (België) afgereisd. Al vroeg in de ochtend op vrijdag 20 september was het vertrek 
om na ongeveer 3,5 uur rijden (zonder files!) ter plekke meer te weten te komen over de Eerste Wereldoorlog.  
 
Een korte stadswandeling (frontstad Ieper), bezoek aan de musea ‘In Flanders Fields’ en ‘Hill 62’ stonden op het 
programma. Als afsluiting zijn we ook nog naar de grootste begraafplaats van de Commonwealth op het vaste land 
geweest: Tyne Cot. Daar liggen bijna 12.000 soldaten begraven waarvan er ruim 8.000 niet meer geïdentificeerd 
konden worden. Op de muur staan nog eens ongeveer 35.000 namen van soldaten die vermist zijn.  
Het was een erg geslaagde dag waarop alles meezat: mooi weer, geen files (zelfs niet op de terugweg) en een 
betrokken groep leerlingen. Klik hier voor alle foto’s 
 
Martijn Vermeulen en Michel Vermeulen 

_______________________________________________________________________________________________________ 
A L G E M E E N 

Dinsdag 8 oktober lezing over dyslexie 
Op dinsdagavond 8 oktober organiseert bibliotheek Rivierenland in vestiging Druten een lezing met als onderwerp 
dyslexie. De lezing is zeer geschikt voor ouders met kinderen met dyslexie.  
 
Leoniek Janssen Steenberg neemt ouders mee in haar LEF-sessie voor ouders ‘Ga je mee op ontdekkingsreis naar 
de andere kant van dyslexie?: dyslectische kwaliteiten en sociaal-emotionele uitdagingen’ 
 
In de onderstaande link leest u meer informatie  
https://rivierenland.op-shop.nl/4691/op-ontdekkingsreis-dyslexie/08-10-2019 
______________________________________________________________________________________________ 
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/Ouders/Ouderbulletins_19/20/OB-03
https://rivierenland.op-shop.nl/4691/op-ontdekkingsreis-dyslexie/08-10-2019
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/
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