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Nieuwsbrief voor ouders/verzorgers nr. 3 
  

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 40 
Maandag 3 oktober 
KED21 Start Qompas (LOB programma)  
Woensdag 5 oktober 
Dag van de Leraar 
Summatieve audit door KED NL en KED Zweden 
Vrijdag 7 oktober 
Studiedag personeel: school dicht 

Week 41 
Maandag 10 oktober 
KED22 en KED21 Voorstelling Klappen voor Bart 
Dinsdag 11 oktober 
KED20 en KED19 Informatieavond LOB en PTA 
voor ouders/verzorgers 19.00 - 20.00u 
KED19 Deadline inschrijven informatieavonden 
MBO-opleidingen 

Week 42 
Maandag 17 oktober verkort rooster 
Dagindeling 

• 08.30-09.00u coaching 
• 09.30-09.30u dagstart 
• 09.30-10.30u lesblok 1 
• 10.30-10.45u pauze 
• 10.45-11.45u lesblok 2 
• 11.45-12.45u lesblok 3 
• Geen flexuren 

KED20 Voorstelling Jochem Otten in Theaters 
Tilburg 16.00u 
KED19 Informatieavond MBO (ROC Tilburg, 
Wandelboslaan) 
Dinsdag 18 oktober 
KED21 Voorstelling Controle 155 in Nieuwe 
Vorst (tijd volgt nog..) 
KED20 Arbeidsmarkt dichtbij 
KED19 Informatieavond MBO (De Rooi Pannen) 
Woensdag 19 oktober 
KED21 Toekomstig Techniek Talent (Willem II 
Stadion) 
KED19 VMBO info avonden (ROC Tilburg 
Stappegoor) 

Vrijdag 21 oktober 
KED22 Sporttoernooi in de ochtend; 
09.00-09.30u dagstart 
09.45-12.15u sport 
12.45 volgens onderwijsplanning 
KED21 Sporttoernooi in de middag; 
's ochtends volgens onderwijsplanning 
12.45 tot 15.00u sport 
Week 43 
Herfstvakantie 
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Aanvraag verlof 
Wij willen uw aandacht vragen voor het maken van afspraken voor uw zoon/dochter onder 
schooltijd. In eerste instantie gaan we ervan uit dat zoveel mogelijk afspraken voor- of na schooltijd 
worden gemaakt. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan graag een geel verzuimbriefje voorzien van 
uw handtekening vooraf laten inleveren bij Raiza Kramers door uw kind. Gaat het om buitengewoon 
verlof (bv. Bruiloft, verhuizing of huwelijksjubileum), dan zal dit minimaal 2 weken vooraf schriftelijk 
moeten worden ingediend bij de coördinator onderbouw (dhr. J. Reedijk) of coördinator bovenbouw 
(dhr. J. Swinkels).  
 
Examenreglement en PTA KED19/KED20  
Op woensdag 21 september 2022 heeft de MR ingestemd met het examenreglement en het PTA 
(Programma van Toetsing en Afsluiting) voor KED19/KED20. Het examenreglement en het PTA zijn 
voor de leerlingen gepubliceerd in hun algemene Teamskanaal. De documenten zijn voor u 
beschikbaar gemaakt op de site van 2College Ruivenmavo. Er volgt nog een infographic met de 
relevante informatie omtrent examens en PTA. 
 

 
 
 



Wekelijkse nieuwsbrief voor ouders/verzorgers 2College Ruivenmavo 

 
3 

 
 
Sinds vorig schooljaar neemt Ruivenmavo deel aan de pilot Young Minds Matter. We streven naar 
een integrale aanpak om het mentaal welbevinden van jongeren te bevorderen. Dit doen we in 
samenwerking met bovengenoemde partners. 
Deze week zijn we in de onderbouw begonnen met de eerste lessenserie van ‘Gelukkig in de groep’. 
In de bovenbouw gaan we starten met de lessenreeks ‘Stress onder controle’. 
Voor ouders/verzorgers is op dinsdag 1 november een speciale interactieve thema-avond. 
ZIE FLYER IN BIJLAGE 
 

 
 
 
 
Ouderraad zoekt nieuwe leden 
In de bijlage een oproep van de ouderraad voor nieuwe leden! 
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Stewards op school 

 
 
Vorige week zijn leerlingen uit KED20 en KED22 getraind in het programma van Steward op school: 
samen werken aan een schone, rustige en respectvolle school voor iedereen. De leerlingen van 
KED20 hebben vorig schooljaar de theorieles gevolgd, de leerlingen van KED22 vorige week. Een deel 
van de KED20 en KED22 leerlingen hebben daarnaast ook de praktijkles gevolgd (de overige 
stamgroepen komen in februari aan de beurt). Vanaf deze week zijn we gestart de stewards in te 
zetten in de pauzes: dat is natuurlijk best even spannend en wennen: leren tijdens de pauzes de 
focus te leggen op hoe we wél willen omgaan met elkaar in plaats van pesten of buitensluiten, 
zorgen dat er niets wordt vernield of vervuild en leren leerlingen te vragen om de plekken waar ze 
niet mogen komen te verlaten. Hierbij worden ze volop ondersteund door de conciërges en het 
team. 
Het antwoord van een leerling om iets over Steward op school te schrijven, werd beantwoord met: 
“Het programma Steward Op School heeft veel successen opgeleverd, en nog steeds de missie is 
daarom ook tolerantie op elke school moet iedereen zich veilig respectvol en rustig gedragen, want 
iedereen moet zich veilig kunnen voelen in zijn/haar leeromgeving”. 

Samen gaan we voor een schone en respectvolle school! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


