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Nieuwsbrief voor ouders/verzorgers nr. 17 

  

 
Vanaf heden sturen wij onze nieuwsbrief vanuit Magister naar u toe. Omdat sommige 
ouders/verzorgers de RUIF niet ontvingen in verband met een bug in het bestand, hebben we intern 
hiertoe besloten. Dit betekent dat ouders/verzorgers zich niet meer hoeven aan te melden voor het 
ontvangen van de nieuwsbrief en wanneer de leerling uitgeschreven wordt (bijvoorbeeld na het 
behalen van het diploma) hoeven ouders/verzorgers zich ook niet meer apart af te melden.  
 
Met deze nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte houden van onze onderwijsontwikkelingen, 
organisatie en activiteiten. De RUIF verschijnt tweewekelijks.  
 
Heeft u vragen naar aanleiding van berichten in onze nieuwsbrief, gelieve dan ons algemene 
emailadres te gebruiken: ruivenmavo@2college.nl.
 

Week 27 
Dinsdag 5 juli 
Tijdvak 3 CSE 
Woensdag 6 juli 
Herkansing PTA 3 KED19 
Donderdag 7 juli 
Kamp Made KED21 
Vrijdag 8 juli 
Kamp Made KED21 

Week 28 
Maandag 11 juli 
Kamp Zeeland/Limburg KED19 
Dinsdag 12 juli 
Kamp Zeeland/Limburg KED19 
Woensdag 13 juli 
Kamp Zeeland/Limburg KED19 
Donderdag 14 juli 
Uitslag tijdvak 3 
KED19 start om 10.00u (profielwerkstukken) 
Vrijdag 15 juli 
Jaarafsluiting KED21 en KED20 

Week 29 
LOC gesprekken 
Woensdag 20 juli 
Diploma uitreiking 19.00u-22.00u 

Week 30 t/m 35 
Zomervakantie 
Vrijdag 2 september 
Uitleveren laptops aan nieuwe leerlingen tussen 
09.00u en 12.00u 
Maandag 5 september 
LOC-gesprekken 
Dinsdag 6 september 
LOC-gesprekken 
Woensdag 7 september 
(LOC-gesprekken) 
1e lesdag, 's middags Back2School party 
Donderdag 8 september 
(LOC-gesprekken) 
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Garagesale: opbrengst ten behoeve van Alpe D’HuZes 
Vorige week woensdag heeft de garage sale plaatsgevonden. Zoals bekend is de opbrengst voor Alpe 

D’HuZes. Er was een bescheiden opkomst, maar in anderhalf uur hebben we toch een mooie  

€ 250,00 kunnen ophalen. Het geld is overgemaakt naar het goede doel, onderzoek naar de 

bestrijding van kanker. 

 

Wij willen de leerlingen, de leerlingenraad en collega’s bedanken die met dit mooie weer hebben 
geholpen bij de garagesale.  
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Nieuwe dagplanning vanaf schooljaar 2022-2023 
Vanaf komend schooljaar zullen we gaan werken met een nieuwe dagplanning. 
 
Schooljaar 21/22     Schooljaar 22/23 

 
Vanaf schooljaar 2022-2023 starten we met een nieuwe dagindeling. Het uitgangspunt is om beter 
gebruik te maken van de effectieve tijd in de ochtend, de inzet van coaches met lesgevende taak en 
de keuzemogelijkheden voor leerlingen op sommige momenten te vergroten en andere momenten te 
verkleinen. 
Het coachingsblok in de ochtend is verkort met 30 minuten en mag ook nog steeds ingezet worden als 
zelfwerktijd. 
De blokken worden gekoppeld aan vakdocenten. Per leerjaar staan er meerdere docenten op een blok 
die die leeractiviteiten in plannen en de leerlingen verdelen, zowel gestuurd als op behoefte. 
Het Flexblok wordt ingezet op basis van twee afspraken. 

1. Elke leerling kiest verplicht een leeractiviteit. 
2. Een docent maakt (leerjaaaroverstijgende) leeractiviteiten aan, maar mag leerlingen niet 

verplicht uitnodigen. 
Flextra wordt ingezet als niet verplichte leeractiviteiten tenzij leerlingen expliciet worden uitgenodigd. 
Bijvoorbeeld voor didactische ondersteuning of trainingen (sociale vaardigheden, etc.) en talentclubs. 
Ook kan deze tijd gebruikt worden om (extra) te coachen. 
 
  



Wekelijkse nieuwsbrief voor ouders/verzorgers 2College Ruivenmavo 

 
4 

 
Aanbod Jongerenwerk tijdens de zomervakantie 
Ook deze de zomer organiseert R-Newt tal van activiteiten waaraan je deel kunt nemen. Volg de 
sociale media van Aynes voor meer informatie  of kijk op het instagram account van R-Newt: 
@rnewtbeuh. 
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Novadic-Kentron/ Team Preventie 

Levensgevaarlijke MDMA-vloeistof in omloop 
Er zijn sinds begin juni twee levensgevaarlijke MDMA-vloeistoffen ingeleverd bij locaties waar 
gebruikers drugs kunnen laten testen. Het gaat om vloeistoffen die pure MDMA bevat en bij inname 
van slechts een kleine hoeveelheid ernstige gezondheidsrisico’s kan opleveren. 
De vloeistof is oranje/lichtbruine van kleur en werd verkocht als MDMA. Uit een analyse van het Drugs 
Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) blijkt dat het gaat om vloeistoffen die nagenoeg uit pure 
MDMA bestaan. 
 
Foto van een van de ingeleverde samples: 

 
 
De kleur van vloeibare MDMA kan verschillen: gebruik überhaupt geen vloeibare MDMA. 
Eerder werd in champagneflessen ook al MDMA-vloeistof met dezelfde uiterlijke kenmerken 
aangetroffen. Deze doken in meerdere landen op, waaronder België, Nederland en Duitsland. In 
februari van dit jaar waarschuwde de NVWA daar al voor. Of de MDMA-vloeistoffen die nu zijn 
aangetroffen een verband hebben met de MDMA-vloeistof in champagneflessen is onduidelijk. 
 
Effecten en extra risico’s 
MDMA is de werkzame stof in ecstasy en wordt ook gebruikt in poedervorm. Het gebruik van MDMA 
is nooit zonder risico. Hoge doseringen MDMA kunnen leiden tot oververhitting. Dit kan ervoor zorgen 
dat de lever, nieren en/of hart van de gebruiker niet goed meer werken. De gebruiker kan hierdoor 
in ernstige gezondheidsproblemen komen, en uiteindelijk zelfs overlijden. 
Het doseren van pure MDMA-vloeistof is erg lastig. Daardoor is het gebruik extra gevaarlijk, omdat je 
nooit kan weten hoe sterk de vloeistof is. Zonder geavanceerde meetapparatuur is de kans groot om 
een hogere dosering in te nemen dan gewenst. Dit leidt tot acute gezondheidsrisico’s. 
 
Advies voor gebruikers: gebruik geen MDMA-vloeistof 
Gebruik geen vloeibare MDMA. Neemt iemand deze MDMA-vloeistof toch in en ervaart diegene 
heftige effecten? Schakel dan onmiddellijk medische hulp in en probeer de persoon in kwestie in de 
tussentijd zoveel mogelijk te kalmeren. 
Drugsgebruik is nooit zonder risico’s. Wil je geen risico lopen, gebruik dan niet. Gebruik je toch? Laat 
je drugs dan testen bij het DIMS (of bekijk de testadressen). Download de Red Alert app om direct op 
de hoogte gehouden te worden van de laatste ontwikkelingen op het gebied van diverse extra 
riskante drugs en het verloop van lopende waarschuwingen. 
 
  

https://www.drugsinfo.nl/xtc/wat-is-mdma
https://www.trimbos.nl/kennis/feiten-cijfers-drugshandel-drugsincidenten/monitoring-drugsmarkt-dims/
https://www.trimbos.nl/kennis/feiten-cijfers-drugshandel-drugsincidenten/monitoring-drugsmarkt-dims/
https://www.nvwa.nl/nieuws-en-media/nieuwsbrieven/nvwa---veiligheidswaarschuwingen---food/2022/toevoeging-productiecode---nvwa-waarschuwt-voor-mogelijk-levensgevaarlijke-harddrugs-in-3-literfles-moet-imperial-ice-attendering
https://www.drugsinfo.nl/xtc/wat-je-moet-weten-over-xtc
https://www.drugsinfo.nl/xtc/risicos-van-xtc
https://www.trimbos.nl/kennis/feiten-cijfers-drugshandel-drugsincidenten/monitoring-drugsmarkt-dims/
https://www.drugs-test.nl/waar-testen
http://www.drugsredalert.nl/
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Wat is het DIMS? 
Het DIMS-bureau is ondergebracht bij het Trimbos-instituut. Het coördineert het Drugs Informatie en 
Monitoring Systeem (DIMS). Het DIMS verzamelt informatie via een landelijk netwerk van twaalf 
deelnemers met 32 testlocaties in Nederland, veelal instellingen voor verslavingszorg. Nederlanders 
kunnen daar hun drugs laten testen op inhoud. Op die manier heeft het DIMS een goed beeld van de 
nieuwe middelen die de Nederlandse drugsgebruiker uitprobeert. Dit geldt ook voor de kwaliteit en 
samenstelling van bestaande middelen. 
Het doel is om te signaleren wat er in omloop is op de Nederlandse drugsmarkt en te waarschuwen 
voor extra gezondheidsrisico’s. Daarnaast is het voor instellingen voor verslavingszorg een goede 
manier om in contact te komen met potentiële gebruikers en hen informatie te geven over de risico’s 
van drugsgebruik. 
 
Meer informatie: 

• Alles over het DIMS: Monitoring drugsmarkt in Nederland: DIMS – Trimbos-instituut 
• De risico’s van MDMA? XTC (MDMA): wat je moet weten – DRUGSinfo.nl 
• Meer cijfers over drugsgebruik in Nederland: NDM | Nationale Drug Monitor 

 
 

https://www.trimbos.nl/kennis/feiten-cijfers-drugshandel-drugsincidenten/monitoring-drugsmarkt-dims/
https://www.trimbos.nl/kennis/feiten-cijfers-drugshandel-drugsincidenten/monitoring-drugsmarkt-dims/
https://www.trimbos.nl/kennis/feiten-cijfers-drugshandel-drugsincidenten/monitoring-drugsmarkt-dims/
https://www.drugsinfo.nl/xtc/wat-je-moet-weten-over-xtc
https://www.nationaledrugmonitor.nl/

