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Nieuwsbrief voor ouders/verzorgers nr. 5 
  

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

Week 46 
 
Woensdag 16 november 
KED19 08.30-09.30u Gastles techniek IWNL (op 
schrijving) 
Vrijdag 18 november 
KED19 15.00u deadline Forms herkansing 
opgeven 
 

Week 47 
 
Woensdag 23 november 
KED19 08.30u Herkansing 
 

Week 48 
 

Donderdag 1 december 
KED21/KED20 en KED19 Qompas afgerond 
 

 

 
The Rent Company 
De meeste ouders hebben gekozen voor het kopen of huren van een laptop via The Rent Company. 
Hiermee hebt u als ouder het voordeel dat u een “Alles-in-1 zekerheidspakket” hebt afgesloten, een 
koop- of huurovereenkomst die u persoonlijk afsluit met The Rent Company. 
Met dit pakket ontvangt u op de laptop van uw kind o.a. service op de levensduur van de batterij, 
updates van software, maar ook garantie en reparatie op onderdelen, en indien nodig een 
leenlaptop. 

Wij als school faciliteren in de mogelijkheid om op school 2 x per week op dinsdag en donderdag, 
rechtstreeks bij een medewerker van The Rent Company, een defect of probleem aan te bieden. 
Momenteel merken wij dat er meer dan gewoonlijk laptops worden aangeboden ter reparatie 
(kapotte schermen, ongelukjes met waterflessen, batterijen) en dat er niet altijd voldoende 
leenlaptops beschikbaar zijn. Wij willen u erop wijzen dat, mochten er problemen zijn met de laptop 
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van uw kind, u zelf rechtstreeks contact dient op te nemen met The Rent Company als u niet 
tevreden bent met de geleverde service. Uiteraard onderhouden wij regelmatig contact met The 
Rent Company over reparatietijd en beschikbaarheid van leenlaptops. 

MediaMasters ouderavond  

  
  
Family Factory organiseert: MediaMasters ouderavond  
Omdat wij als school meedoen aan MediaMasters, mogen we je dit jaar een gratis digitale 
ouderavond aanbieden over mediaopvoeding op donderdag 10 november om 20:00 uur!  
Het webinar wordt gegeven door Ingeborg Dijkstra (trainer bij Family Factory, opvoedkundige en 
leerkracht in het basisonderwijs). Aan de hand van thema’s waar de kinderen in MediaMasters mee 
te maken krijgen, neemt ze jou als opvoeder op een laagdrempelige wijze mee. Hoe ga je als ouder 
aan de slag met mediaopvoeding? Hoe weet je welke media geschikt zijn voor je kind en hoe kom je 
met elkaar tot goede afspraken? En dat TikTok: wat is dat nou precies? Bij deze vragen en meer staan 
we stil tijdens het webinar. Tijdens deze week kunnen de kinderen extra punten verdienen door na 
school ook nog mediamasters te spelen. Dus als je kind wat meer schermtijd gebruikt is dat voor een 
goed doel!  
Meld je hier gratis aan: https://familyfactory.nu/family-factory-organiseert-mediamasters-
ouderavond/  

 
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.  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffamilyfactory.nu%2Ffamily-factory-organiseert-mediamasters-ouderavond%2F&data=05%7C01%7Cspaendonk.k%402college.nl%7C14374245461d4836c24408dac0b6ebad%7C9e9002aae50e44b8bb7a021d21198024%7C0%7C0%7C638034189212864202%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8jhNWBH5kCskbHXPBiwdygTPeQrApOd0xDr4pW5PM0c%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffamilyfactory.nu%2Ffamily-factory-organiseert-mediamasters-ouderavond%2F&data=05%7C01%7Cspaendonk.k%402college.nl%7C14374245461d4836c24408dac0b6ebad%7C9e9002aae50e44b8bb7a021d21198024%7C0%7C0%7C638034189212864202%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8jhNWBH5kCskbHXPBiwdygTPeQrApOd0xDr4pW5PM0c%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vo-raad.nl%2Fnieuws%2Fnicotinezakjes-op-middelbare-scholen&data=05%7C01%7Cgorkum.w%402college.nl%7Ceef1c691cba343d064f808dabca77bb3%7C9e9002aae50e44b8bb7a021d21198024%7C0%7C0%7C638029724757404554%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=20unbrbR%2BSXexdKBKvJhSvzNjaZe0o2JigUT5ztgey0%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nvwa.nl%2Fonderwerpen%2Froken-en-tabak%2Fverbod-op-nicotinezakjes-snus-zonder-tabak&data=05%7C01%7Cgorkum.w%402college.nl%7Ceef1c691cba343d064f808dabca77bb3%7C9e9002aae50e44b8bb7a021d21198024%7C0%7C0%7C638029724757404554%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=l0rnZH4dS0YIAVxYY87KWNMzbpub3VP%2FCkW%2FInI1uAA%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nvwa.nl%2Fonderwerpen%2Froken-en-tabak%2Fverbod-op-nicotinezakjes-snus-zonder-tabak&data=05%7C01%7Cgorkum.w%402college.nl%7Ceef1c691cba343d064f808dabca77bb3%7C9e9002aae50e44b8bb7a021d21198024%7C0%7C0%7C638029724757404554%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=l0rnZH4dS0YIAVxYY87KWNMzbpub3VP%2FCkW%2FInI1uAA%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rivm.nl%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2021-11%2FFO_nicotinezakjes%2520tox_20211101_def_anon.pdf&data=05%7C01%7Cgorkum.w%402college.nl%7Ceef1c691cba343d064f808dabca77bb3%7C9e9002aae50e44b8bb7a021d21198024%7C0%7C0%7C638029724757404554%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=X9mJn4qsAt%2F%2BWm%2Fkn6WxZTUxsEaU2jDAWbYazKQ6%2Ffw%3D&reserved=0
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Bron: Trimbos instituut (https://www.trimbos.nl/kennis/roken-tabak/nicotinezakjes-en-snus/) 
 

Toekomstig techniek talent (Willem II Stadion) 
Voor de herfstvakantie zijn de leerlingen van KED21 naar het evenement: toekomstig techniek 
talent bij het Willem II stadion. De leerlingen hebben kennisgemaakt met de verschillende 
sectoren binnen techniek en kennis gemaakt met bedrijven uit de regio. 

 

      
 

  
  

  

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.trimbos.nl%2Fkennis%2Froken-tabak%2Fnicotinezakjes-en-snus%2F&data=05%7C01%7Cgorkum.w%402college.nl%7Ceef1c691cba343d064f808dabca77bb3%7C9e9002aae50e44b8bb7a021d21198024%7C0%7C0%7C638029724757404554%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1pq5djy1DlXFCqMYfUqn94A4zaO%2BiyDGOyEaeLhMDPw%3D&reserved=0
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