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Nieuwsbrief voor ouders/verzorgers nr. 16 

  

 
Vanaf heden sturen wij onze nieuwsbrief vanuit Magister naar u toe. Omdat sommige 
ouders/verzorgers de RUIF niet ontvingen in verband met een bug in het bestand, hebben we intern 
hiertoe besloten. Dit betekent dat ouders/verzorgers zich niet meer hoeven aan te melden voor het 
ontvangen van de nieuwsbrief en wanneer de leerling uitgeschreven wordt (bijvoorbeeld na het 
behalen van het diploma) hoeven ouders/verzorgers zich ook niet meer apart af te melden.  
 
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 25 
Maandag 20 juni 
Talentdag 
Start PTA week KED19 
Tijdvak 2 CSE 

Week 26 
Woensdag 29 juni 
Garagesale 15.00-17.00 uur (zie bijlagen) 
Vrijdag 1 juli 
KED19: voor 10 uur herkansingen PTA week 3 
opgeven 
Uitslag tijdvak 2 

Week 27 
Dinsdag 5 juli 
Tijdvak 3 CSE 
Woensdag 6 juli 
Herkansing PTA 3 
Donderdag 7 juli 
Kamp Made KED21 
Vrijdag 8 juli 
Kamp Made KED21 

Week 28 
Maandag 11 juli 
Kamp Zeeland/Limburg KED19 
Dinsdag 12 juli 
Kamp Zeeland/Limburg KED19 
Woensdag 13 juli 
Kamp Zeeland/Limburg KED19 
Donderdag 14 juli 
Uitslag tijdvak 3 
Vrijdag 15 juli 
Laatste lesdag 

 

KED19: alternatief rooster: 

KED19 zal in de 2 weken na de PTA week een alternatief rooster volgen. Verdere informatie 
hierover zal deze week volgen. We verwachten alle leerlingen tijdens de dagstart van maandag       
27 juni in de aula. 
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Pluim 

Via deze weg een pluim voor alle ouders die zelfstandig met 

hun kinderen naar Night of the Nerds zijn geweest. Hartelijk  

dank daarvoor! 

 

 

 

2College Cup 
Afgelopen vrijdag (17-06) hebben we een zeer geslaagde dag gehad op de voetbalvelden van FC  
Tilburg. Voor het eerst is er een voetbaltoernooi voor alle 2College vestigingen georganiseerd. Er is  
gestreden in 3 categorieën: jongens klas 1-2, jongens klas 3, meisjes klas 1-2-3. 
 
Meisjes klas 1-2-3 zijn 3e geworden, jongens klas 3 zijn 2e geworden en jongens klas 1-2 hebben het 
toernooi gewonnen! 
 

      
 
 

 
Informatie kamp KED19 
Nog even en KED19 gaat op kamp. De reis 
brengt ze naar Zeeland of Limburg.  
In de bijlage extra informatie, welke ook is 
uitgedeeld aan de leerlingen.  
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Informatieavond voor ouders van LHBTI+ jongeren 

 
 

 
 

 

 

 
 
Deelname Nederlands Kampioenschap honkballen 

Tijdens het Pinksterweekend hebben Sem en Jelle 
meegedaan aan het Nederlandse Kampioenschap 
honkballen. Ze hebben het ontzettend ver geschopt 
en mochten de finale spelen tegen Rotterdam. Helaas 
hebben ze deze wedstrijd niet binnen kunnen slepen. 
Met een score van 4-3 was Rotterdam net te sterk. 
Maar ze hebben een mooie tweede plek weten te 
behalen. Knap gedaan, Jelle en Sem! 
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GARAGESALE VOOR HET GOEDE DOEL 
Op woensdag 29 juni a.s. houden wij de garagesale voor het goede doel: de reeds op 2 juni jl. 
beklommen Alpe d’Huez waarover wij enkele weken geleden geïnformeerd hebben. De opbrengst 
van de sale zal alsnog ten goede komen aan dit goede doel. In de bijlage vindt u meer informatie. 
Wij hopen u volgende week allen te zien op onze garagesale! 
 


