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Nieuwsbrief voor ouders/verzorgers nr. 1 

  
 
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 35 
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, vanaf 09.30 
uur reguliere lesdag 
13.00-15.00 uur Back2School party (is 
verplaatst naar 28 september) 
(LOC-gesprekken) 
Donderdag 8 september 
08.30-09.30 uur dagstart alleen voor KED22 
09.00-09.30 uur dagstart voor KED21, 20, 19 
(LOC-gesprekken) 
Vrijdag 9 september 
09.00-09.30 uur dagstart alle leerjaren 

Week 37 
Gewone lesweek 

Week 38 
Maandag 19 september 
Steward op school: theorie KED22 
Dinsdag 20 september 
Steward op school: praktijk KED22 en KED20 
Woensdag 21 september 
Steward op school: praktijk KED22 en KED20 
Donderdag 22 september 
KED20 keuzevoorstelling Roue Verveer Theaters 
Tilburg 
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Start van het schooljaar 
Deze week zijn we op school weer begonnen 
met de voorbereidingen voor de opstart van 
het schooljaar. 
 
Wij hopen dat iedereen een hele fijne, 
ontspannen vakantie heeft gehad. 
 
Wij kijken er in ieder geval naar uit om onze 
leerlingen volgende week weer te ontmoeten. 

 
 
Bij wie moet u zijn? 
In de maand september ontvangt u via uw kind, een “koelkast”-kaart met daarop een overzicht van 
de schoolvakanties en informatie over “bij wie moet ik zijn”. 
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Steward op school 
Onze school is er voor de leerlingen. De school 
is een omgeving die hen helpt om te leren voor 
later. In dat leren hoort in onze ogen ook de 
verantwoordelijkheid nemen voor de 
omgeving en voor elkaar. We mogen samen 
trots zijn op een schone en respectvolle 
school.  
  
Steward op School  
Om die reden zijn wij vorig schooljaar gestart  
met het programma Steward op School: 
leerlingen surveilleren in de pauze in de aula, in 
de gangen en op het schoolplein. Ze spreken 
waar nodig andere leerlingen aan op hun 
gedrag. Deze benadering gebeurt vanuit het 
principe van gelijkwaardigheid en de toon is 
positief. Stewards zijn dus geen strenge 
beveiligers of ‘boemannen’, maar eerder een 
soort gastheer of gastvrouw van de school.  
 
Meer informatie ontvangt u als bijlage bij de 
volgende RUIF. 

 
Magister en Learning portal mededelingen 
De leerlingen en hun ouders die dit jaar bij ons starten, ontvangen in de eerste schoolweek de 
inloggegevens voor Magister. Magister is onder andere nodig om toestemming te geven voor de 
activatie van de bibliotheekpas, die we eenmalig verstrekken en uitdelen op school. 
 
Ook ouders krijgen een account voor de Learning portal. De gegevens en instructies worden via de e-
mail verstuurd. 
 
 
Woensdag 28 september: gebruikersbijeenkomst Learning portal 
Op woensdagavond 28 september van 19.00-20.30 uur organiseren wij labsessies voor ouders 
waarvan de kinderen dit jaar starten op Ruivenmavo.  
Doel van de avond is om u als ouders inzicht te geven in de leeromgeving van uw kind en hoe de 
vorderingen te volgen. 
 
Alle betreffende ouders ontvangen een uitnodiging hiervoor via de e-mail. 


