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Nieuwsbrief voor ouders/verzorgers nr. 7 
  

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 49 
 

Geen algemene mededelingen 

Week 50 
 

Geen algemene mededelingen 

Week 51 
Start inzameling ten behoeve van de 

Voedselbank! 
Maandag t/m donderdag verkort rooster 

i.v.m. LOC-gesprekken 
Vrijdag 23 december: 

Kerstactiviteiten in alle stamgroepen van 
09.30u tot 12.00u 

                                 Daarna ---------------------> 

Week 52 
 

Kerstvakantie 

 
 

 

 

 
LOB week KED22, KED21 en KED20 – 6 februari t/m 10 februari  
Voor KED21 en KED20 staat de week van maandag 6 februari tot en met vrijdag 10 februari in het 
teken van loopbaanoriëntatie. De leerlingen oriënteren zich tijdens deze week op de toekomstige 
loopbaan, vakkenpakketkeuze, vervolgstudie en beroep.   
 
Stage  
KED22 krijgt op donderdag 9 februari de mogelijkheid om een dagje mee te lopen op het werk van 
een ouder/familielid/bekende. Deze snuffeldag wordt op school voorbesproken. Ook krijgen de 
leerlingen opdrachten mee vanuit school.  
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KED21 zal tijdens de LOB week op school verschillende lessen en opdrachten ten behoeve van LOB 
krijgen. Er zullen onder andere ‘gastlessen’ zijn van de bovenbouwvakken zodat de leerlingen een 
beter idee hebben wat de vakken in de bovenbouw inhouden.   
Op donderdag 9 februari zullen de leerlingen van KED21 een dag stage gaan lopen. Deze stage is erop 
gericht om mee te kijken in een bedrijf en om te ervaren hoe een werkdag eruitziet. 
  
KED20 zal tijdens de LOB week van maandag 6 februari tot en met donderdag 9 februari stage gaan 
lopen. Deze stage is erop gericht om een werkweek te ervaren.  
 
Voor zowel KED21 als KED20 is het wenselijk dat de stage bijdraagt aan de keuze voor de 
vervolgopleiding. Het liefst in een bedrijf in de richting van de gewenste vervolgopleiding of het 
gewenste profiel. De leerlingen krijgen opdrachten mee vanuit school. Op vrijdag 10 februari komen 
de leerlingen naar school om deze opdrachten te verwerken.     
 
Ouderavond vakkenpakketkeuze KED21 en KED20 
Op dinsdag 7 februari wordt een ouderavond georganiseerd over de vakkenpakketkeuze voor de 
ouders van leerlingen in KED21.  
Op woensdag 8 februari wordt een ouderavond voor de ouders van KED20 georganiseerd.  
  
Oproep voor ‘speeddates’  
Op woensdag 8 februari willen we in de middag voor KED21 speeddates organiseren op school. We 
zijn op zoek naar ouders/verzorgers, bekenden die hieraan mee willen werken. Het idee is dat de 
leerlingen zich voorbereiden op de speeddates; dat ze gaan nadenken over vragen die ze kunnen en 
stellen en dat ze dan in verschillende, rondes verschillende mensen kunnen spreken zodat ze een 
idee krijgen van wat die beroepen/beroepssectoren inhouden. We zijn dus hard op zoek naar 
ouders/verzorgers/bekenden van onze leerlingen die hieraan mee willen werken. Laat het a.u.b. 
weten aan de coach van uw zoon/dochter.  
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Goede Doelen Dag: Inzamelingsactie Voedselbank 
Verdwaalde fles shampoo of vergeten pak koffie gezocht: doneer mee aan de Voedselbank 
Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn: het dagelijks leven is flink duurder geworden. En dat maakt 
dat de Voedselbank voor veel gezinnen nóg belangrijker wordt.  
Daarom zamelen wij op 2College Ruivenmavo in de week voor kerst voedingsmiddelen in voor de 
Tilburgse Voedselbank. Eerder deden we dit door onze leerlingen zelf langs de deuren in Berkel-
Enschot te laten gaan op de vrijdag voor de kerstvakantie.  
Dit jaar gaan we het anders aanpakken en daar hebben we jullie hulp bij nodig. Helpt u ons mee om 
zoveel mogelijk lang houdbare producten in te zamelen? Zo helpen we gezinnen die het hard nodig 
hebben. U kunt uw donatie afgeven van maandag 19 december tot en met donderdag 22 december. 
Onze leerlingen kunnen de donaties meenemen naar school. Deze geven wij dan op vrijdag 23 
december mee aan de Tilburgse voedselbank. De voedselbank heeft vooral lang houdbare producten 
nodig, dus … heeft u nog ergens een verdwaald pak koffie liggen, of shampoo die niet doet wat de 
verpakking heeft beloofd? Lever deze dan in bij ons op school!  
 

 
 
 
GGD webinars  
We brengen graag de webinars van de GGD onder uw aandacht.  De webinars zijn bedoeld voor 
opvoeders en scholen.  
Op 8 december is het onderwerp seksuele diversiteit op het VO.  
Op 14 december is het onderwerp drugs & pubers.  
Zie bijgevoegde flyers. 

 


