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Nieuwsbrief voor ouders/verzorgers nr. 10 
  

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 5 
 
Maandag 30 januari en dinsdag 31 januari 
Verkort rooster i.v.m. vergaderingen bovenbouw. 

• 08.15-08.30u Fika 

• 08.30-09.00u coaching 

• 09.00-09.30u dagstart 

• 09.30-10.30u lesblok 1 

• 10.30-10.45u pauze 

• 10.45-11.45u lesblok 2 

• 11.45-12.45u lesblok 3 
Maandag 30 januari 
Schoolgebouw open en telefonisch bereikbaar vanaf 
08.15u 
Woensdag 1 februari  
KED19 08.30u en KED20 10.00u Herkansingen 
Vrijdag 3 februari  
Inleveren 2e termijn PWS (leerlingen met 
onvoldoende beoordeling) 
 

Week 6 
 
Maandag t/m donderdag KED20 op stage 
Maandag 6 februari 
KED21 LOB activiteiten  
Dinsdag 7 februari 
KED22 Sporttoernooi 09.30-12.15u 
KED21 Ouderavond vakkenpakketkeuze decaan 
19.30-20.30 
KED20 keuzevoorstelling: Rayen Panday in 
Theaters Tilburg 20.15 
KED19 Voorstelling Stormkamer Theaters 
Tilburg 14.45u  
Woensdag 8 februari 
KED20 Ouderavond vakkenpakketkeuze decaan 
19.15-20.15 
Donderdag 9 februari 
KED22 en 21 meeloopdag (stage) 
Vrijdag 9 februari 
KED20 terug op school 
 

Week 7 
 
Maandag 13 februari 
KED22 Voorstelling: Ozzard of Wiz Theaters Tilburg 
KED21 Voorlopig vakadvies + toelichting in Magister 
KED20 Voorlopig vakadvies + toelichting in Magister 
Woensdag 15 februari  
KED22 Steward op school: praktijk 22D en 22E  
KED20 Steward op school: praktijk 20A 
Donderdag 16 februari 
KED21 en KED20 voorlopige vakkenpakketkeuze 
 

Week 8 
Carnaval/voorjaarsvakantie 
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Excursie KED21 
Afgelopen vrijdag en de week daarvoor zijn de leerlingen van KED21 op excursie naar Amsterdam 
geweest. Ze hebben eerst mogen griezelen in de Amsterdam Dungeon en kregen daarna een 
rondleiding door het Rijksmuseum. Het waren geslaagde dagen. 
 

 

 
Sporttoernooi KED22 
Dinsdag 7 februari van 9.30u tot 12.15u sporttoernooi voor alle leerlingen van KED22! 
  
Rooster KED22 op dinsdag 7 februari: 

• 08.30u - 09.00u coachgesprekken 

• 09.00u - 09.30u dagstart 

• 09.30u - 12u15 sporttoernooi 

• 12.15u - 12.45u pauze 

• 12.45u leeractiviteiten volgens onderwijsplanning 
  
Uitzondering die dag voor KED22C: 

• 08.30u - 09.30u lezing wiskunde 

• 09.30u - 12.15u sporttoernooi 

• 12.15u - 12.45u pauze 

• 12.45u leeractiviteiten volgens onderwijsplanning 
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Klankbordgroep ouders 
Naast een actieve ouderraad werken we ook graag samen met ouders in een klankbordgroep. We 
hebben al diverse keren veel kunnen ophalen bij ouders om zo blijvend aan de kwaliteit van ons 
onderwijs te werken. 
Waar we voorheen met een vaste samenstelling van de klankbordgroep werkten, zouden we nu met 
een zogenaamde incidentele klankbordgroep willen werken. Dit houdt in dat we vooraf een oproep 
doen aan ouders/verzorgers om met de schoolleiding, en zo mogelijk met een vertegenwoordiging 
van personeel en leerlingen, in gesprek te gaan over bepaalde onderwerpen. 
Wanneer u een oproep in onze nieuwsbrief ziet staan of een mail van ons ontvangt en u vindt het 
leuk om in de klankbordgroep mee te praten over het desbetreffende onderwerp dan kunt u een 
bericht sturen naar ruivenmavo@2college.nl. 
 
Gezonde schoolkantine 
Als school vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen zo gezond mogelijk lunchen. Dat betekent dat 
we actief aan het kijken zijn hoe we het aanbod in de kantine kunnen aanpassen: minder ongezonde 
artikelen aanbieden en de gezonde voeding zoveel mogelijk in beeld brengen. Hierover zijn we 
veelvuldig in gesprek met onze cateraar en de eerste aanpassingen zijn ondertussen doorgevoerd.  
 

 
 
Wellicht dat u als ouder/verzorger hierin met ons mee wilt denken door hierover met uw kind in 
gesprek te gaan: geen energy drank mee naar school nemen (de leerling dient dit in te leveren omdat 
dit op school niet is toegestaan) maar een pakje zuivel of een flesje water, meer fruit of groente als 
tussendoortje, kaas of vleesbeleg op het brood in plaats van zoetbeleg. Het stimuleren van een 
gezonde lunch en gezonde snack voor tussendoor zorgt immers ook voor meer energie en alertheid, 
zeker voor de lesuren in de middag. 
 
Waar bestaat een gezonde lunch uit: 

Een gezonde lunch bevat eiwitten, vetten en koolhydraten in de juiste balans. Door eiwitten 
toe te voegen aan je lunch, blijf je langer verzadigd, ze versterken de focus en het 
concentratievermogen. Eiwitten zitten onder andere in kaas, vlees, vis, ei, noten en zaden. 
Goede vetten zitten bijvoorbeeld in de boter op je brood en de koolhydraten zitten onder 
andere in fruit en groente. 
Ook het drinken van bijvoorbeeld melk in plaats van frisdrank zal bijdragen aan een gezondere lunch. 
 
Wilt u meer weten over een verantwoorde lunch? Kijk dan op Het voedingscentrum. 
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