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Nieuwsbrief voor ouders/verzorgers nr. 4 
  

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 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 

De kantine is de gehele dag gesloten! Iedereen 
zelf lunch meenemen. 
KED20 16.00u Voorstelling Jochem Otten in 
Theaters Tilburg  
KED19 Informatieavond MBO (ROC Tilburg, 
Wandelboslaan) 
Dinsdag 18 oktober 
KED21 15.00-16.00 Voorstelling Controle 155 in 
De Nieuwe Vorst  
KED20 14.20-15.00u Arbeidsmarkt dichtbij 
KED19 Informatieavond MBO (De Rooi Pannen) 

Vervolg week 42 
 

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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Week 44 

 
Maandag 31 oktober 
KED22/KED21 TotallyTraffic 
 

Week 45 
 
KED20 maandag t/m vrijdag: Proef PTA week 
KED19 maandag t/m vrijdag: PTA4_45 
KED22/21 maandag t/m vrijdag volgens 
onderwijsplanning 
 

 

 
Informatieavonden 
PowerPoint presentatie informatieavond KED19/KED20 11-10-22 
We hebben de presentatie van de informatieavond over het PTA/LOB op de website gepubliceerd bij 
ouders/informatie ouderavonden. Daarnaast hebben we hier ook het beknopte examenreglement 
gepubliceerd. 
 
Open dagen mbo opleidingen. 
In november start de eerste ronde van open dagen en/of avonden van de mbo scholen uit de regio. 
In het algemene kanaal in teams van uw zoon/dochter hebben we een overzicht gepubliceerd van de 
open dagen/avonden. 
 
Coronabeleid 
Mede vanwege de landelijke signalen over oplopende coronabesmettingen, bijgaand een overzicht 
van de momenteel geldende landelijke regels.  
 
Positieve test of corona 
In geval van een coronabesmetting met klachten of een positieve zelftest geldt op dit moment de 
regel dat je vijf dagen in isolatie gaat. Heb je klachten, dan mag je pas weer “de deur” uit als je 24 uur 
klachtenvrij bent. Voor meer informatie over de nu geldende regels verwijzen wij u naar: Mijn vraag 
over corona.  Voor een ziekmelding, verwijzen wij u naar onze website: Ruivenmavo ziekmelding 
leerling. 
 
Biebpassen 
Binnenkort worden aan de nieuwe leerlingen de biebpassen uitgedeeld, samen met een 
instructiefolder. Wilt u hierover meer informatie, dan kunt u die terugvinden op 
www.bibliotheekmb.nl/scholierenpas. 
 
Theatervoorstelling KED21 Controle 155 in De Nieuwe Vorst 
De leerlingen van KED21 gaan dinsdag 18 oktober gezamenlijk naar De Nieuwe Vorst in Tilburg voor 
een theater- en dansvoorstelling. De leerlingen fietsen om 14.00u onder begeleiding naar Tilburg. De 
voorstelling zal een uur duren, waarna ze weer onder begeleiding terug naar school fietsen. Dit geldt 
niet voor de leerlingen die in Tilburg of Goirle wonen. Zij kunnen rechtstreeks naar huis fietsen. 

 
 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmijnvraagovercorona.nl%2F&data=05%7C01%7Cgorkum.w%402college.nl%7C5051d5c3b89d45573bb208daaabab3e9%7C9e9002aae50e44b8bb7a021d21198024%7C0%7C0%7C638010016102110184%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Zkx8RInfU%2F6xn3WVFwpWOguALlwhO51djONM8jHroTE%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmijnvraagovercorona.nl%2F&data=05%7C01%7Cgorkum.w%402college.nl%7C5051d5c3b89d45573bb208daaabab3e9%7C9e9002aae50e44b8bb7a021d21198024%7C0%7C0%7C638010016102110184%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Zkx8RInfU%2F6xn3WVFwpWOguALlwhO51djONM8jHroTE%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.2college.nl%2Fruivenmavo%2Fcontact%2Fziekte-en-verlof%2F&data=05%7C01%7Cgorkum.w%402college.nl%7C5051d5c3b89d45573bb208daaabab3e9%7C9e9002aae50e44b8bb7a021d21198024%7C0%7C0%7C638010016102110184%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RIGL49xy%2BGidyZkghwPE0IVhDr3LJ1MdCJVvWWp65p4%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.2college.nl%2Fruivenmavo%2Fcontact%2Fziekte-en-verlof%2F&data=05%7C01%7Cgorkum.w%402college.nl%7C5051d5c3b89d45573bb208daaabab3e9%7C9e9002aae50e44b8bb7a021d21198024%7C0%7C0%7C638010016102110184%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RIGL49xy%2BGidyZkghwPE0IVhDr3LJ1MdCJVvWWp65p4%3D&reserved=0
http://www.bibliotheekmb.nl/scholierenpas
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Theatervoorstelling KED20 Jochem Otten in Theaters Tilburg 
De leerlingen van KED20 gaan maandag 17 oktober gezamenlijk naar Theaters Tilburg voor een 
cabaretvoorstelling. De voorstelling duurt een uur. 
Voor maandag 17 oktober geldt een verkort rooster. De leerlingen zijn om 12.45u uit. Om 15.45u is 
het verzamelen bij de ingang van Theaters Tilburg. 
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Thema-avond ouders/verzorgers 1 november 
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Hulpadressen onderweg naar school 
• Kinderopvang Tierelier in Heukelom (Spoordijk 8) 
• Zwembad Baksche Ven in Oisterwijk (Baksevenweg 1) 
• Firma Broeders in Moergestel (Eindhovenseweg 12, vlakbij Trappistenklooster) 
• Dekkers Transport in Berkel-Enschot (Bosscheweg 77) 
• Fam. Jansma in Berkel-Enschot (Bosscheweg 39) 
• De Bollekens in Berkel-Enschot (Enschotsebaan 21A) 
• Vromans Haardhout in Berkel-Enschot (Enschotsebaan 35) 
• Fam. Smits in Berkel-Enschot (Hazennest Oost 6, vlakbij Tilburg Noord) 
• Hoppenbrouwers Elektro in Udenhout (Kreitenmolenstraat 201) 
• McDonald’s in Udenhout (Rijksweg 1) 
• Fam. Oerlemans in Berkel-Enschot (Molenstraat 48) 
• Fam. Kools in Berkel-Enschot (Berkelseweg 57, vlakbij fietspad N65) 
• Fam. Vos in Berkel-Enschot (De Kraan 160) 
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