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Nieuwsbrief voor ouders/verzorgers nr. 18 

  

 
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 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 in de aula 
 

Week 36 
Maandag 5 september 
Geen lesactiviteiten 
LOC-gesprekken 
Dinsdag 6 september 
Geen lesactiviteiten 
LOC-gesprekken 
Woensdag 7 september 
Start eerste schooldag 
08.30 uur dagstart alle leerjaren 
13.00-15.00 uur Back2School party 
(LOC-gesprekken) 
Donderdag 8 september 
08.30 uur dagstart KED22 
09.00 uur dagstart KED21, 20, 19 
(LOC-gesprekken) 
Vrijdag 9 september 
09.00 uur dagstart alle leerjaren 

Week 37 
Gewone lesweek 
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Examenresultaten Ruivenmavo 
Wij kunnen jullie melden dat er dit schooljaar 69 leerlingen hun diploma gehaald hebben. Wij zijn 
trots op onze leerlingen die, ondanks de moeilijke corona jaren, geslaagd zijn. Goed gedaan!! 

 
 
HOT SUMMER LIJSTEN 
Zowel via het nieuws als via leerlingen hebben we vernomen dat er zogenaamde challenges de ronde 
doen onder jongeren, met name onder meisjes. Er zijn punten te verdienen met allerlei opdrachten; 
  
“Eén punt voor een shotje, drie voor een tongzoen, en twintig als je je laat ontmaagden: dit zijn een 
paar opdrachten op zogenoemde 'Hot Girl Summer'-lijsten. Duizenden jongeren doen daaraan mee 
deze zomer, blijkt uit onderzoek van NOS Stories. "Als het goed gaat, kan het leuk zijn", zegt Linda 
Terpstra van Fier, behandelcentrum van slachtoffers van seksueel misbruik. "Maar er is een grote 
kans dat meiden hiermee over hun grenzen gaan, en dat kan verregaande gevolgen hebben."  
Bron; https://nos.nl/artikel/2432069-hot-girl-summer-lijsten-grote-kans-dat-meiden-hiermee-over-
grenzen-gaan  

  
Het lijkt onschuldig, maar door groepsdruk kunnen kinderen over hun grenzen gaan en daar lang de 
gevolgen van voelen. Ook zijn het niet alleen maar challenges voor meisjes, ook voor jongens zijn er 
dit soort uitdagingen. 
Klikt u op de link van de NOS voor meer informatie en praat er vooral over met uw zoon of dochter.

Kamp Zeeland/Limburg KED19 en Kamp Made KED21 
Zoals de foto’s laten zien, hebben alle leerlingen en docenten het fantastisch gehad. Het weer zat 
mee, de sfeer was goed: iedereen is moe en voldaan terug gekomen. Kortom:  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnos.nl%2Fartikel%2F2432069-hot-girl-summer-lijsten-grote-kans-dat-meiden-hiermee-over-grenzen-gaan&data=05%7C01%7Cspaendonk.k%402college.nl%7C2f5646d03e4641671d7c08da63d85cfa%7C9e9002aae50e44b8bb7a021d21198024%7C0%7C0%7C637932078170482656%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2EN%2FrKomGmrYofov9ORp3f%2F8XY2UK0DHaP0flFgDq8w%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnos.nl%2Fartikel%2F2432069-hot-girl-summer-lijsten-grote-kans-dat-meiden-hiermee-over-grenzen-gaan&data=05%7C01%7Cspaendonk.k%402college.nl%7C2f5646d03e4641671d7c08da63d85cfa%7C9e9002aae50e44b8bb7a021d21198024%7C0%7C0%7C637932078170482656%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2EN%2FrKomGmrYofov9ORp3f%2F8XY2UK0DHaP0flFgDq8w%3D&reserved=0
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Waarschuwing voor nicotinezakjes en snus 
Er lijkt sprake van een groei in het gebruik van en de handel in nicotinezakjes onder leerlingen van 
middelbare scholen, meldt de VO-raad. Graag willen wij u hierover informeren.  
Sinds een aantal jaren wordt door de tabaksindustrie een nieuw product op de markt gebracht: 
nicotinezakjes (nicotine pouches of nicotinepods). Ze worden in het algemeen taalgebruik vaak (ten 
onrechte) ‘snus’ genoemd. Nicotinezakjes bevatten geen tabak en vallen (nog) niet onder de 
Nederlandse Tabak- en Rookwarenwet. Ze worden op dit moment gereguleerd in de Warenwet.  
  
Wat zit er in nicotinezakjes en snus?  
Nicotinezakjes bevatten een poeder, nicotine in verschillende hoeveelheden en een toegevoegde 
smaak. Het zakje is doorlaatbaar voor speeksel en opgeloste stoffen, zoals een theezakje. In sommige 
nicotinezakjes zit geen nicotine, maar een ander middel, zoals cafeïne of CBD-olie. Nicotinezakjes zijn 
verboden als ze meer dan 0,035 mg nicotine per zakje bevatten. Het RIVM heeft uitgerekend dat 
boven dat niveau nicotinezakjes schadelijk zijn voor volwassenen.  
  
Het gebruik van nicotinezakjes en snus  
Nicotinezakjes lijken qua gebruik op de Zweedse snus, ze worden ook tussen wang of lip en tandvlees 
geplaatst. Nicotinezakjes worden verkocht in kleine blikjes en zijn er in vele smaken, vaak zoete en 
fruitsmaken. Dit maakt het gebruiken ervan voor jongeren aantrekkelijk. Nicotinezakjes bevatten 
nicotine en kunnen een nicotineverslaving opwekken en in stand houden.  
  
Klachten bij gebruik nicotinezakjes en snus  
Gebruikers kunnen klachten ervaren die meestal een effect zijn van de nicotine, zoals irritatie in keel 
en mond, de hik, maagklachten, misselijkheid en duizeligheid. Ook hartkloppingen of een 
onregelmatige hartslag, verhoging van de bloeddruk en algeheel onwelbevinden treden regelmatig 
op. Zeker bij hoge doseringen is nicotine schadelijk voor het zenuwstelsel. Dat is vooral bij jongeren 
van belang, omdat het een nadelig effect kan hebben op de ontwikkeling van het jonge brein.  
  
Bron: Trimbos instituut  

Diploma-uitreiking 
Gisterenavond hebben wij de diploma uitreiking gevierd van onze 
geslaagde toppers. In een volle zaal bij de Druiventros hebben de 
coaches ons stuk voor stuk een klein inkijkje gegeven in de schoolcarrière 
van onze leerlingen. Zo zijn alle leerlingen op ludieke wijze uitgezwaaid 
met een mooi diploma op zak. Wat zijn wij ongelofelijk trots op ze!  
 
Wij willen daarnaast de ouderraad bedanken voor de attentie, die alle 
leerlingen meegekregen hebben, een mooie roos met daaraan een 
“complimentos”. 
 

 

 

 

De volgende RUIF verschijnt op donderdag 1 september. 
 

https://www.vo-raad.nl/nieuws/nicotinezakjes-op-middelbare-scholen
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/roken-en-tabak/verbod-op-nicotinezakjes-snus-zonder-tabak
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/roken-en-tabak/verbod-op-nicotinezakjes-snus-zonder-tabak
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2021-11/FO_nicotinezakjes%20tox_20211101_def_anon.pdf
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Namens alle medewerkers van 2College Ruivenmavo wensen we ouders en leerlingen een 
fijne zomer toe! Tot in het volgend schooljaar! 


