
 

Maandbrief - april 2021

Beste ouders/verzorgers van leerlingen van De Ring van Putten, 

De school draait nu bijna een maand volgens het ‘1,5 meteronderwijs’. Het is opmerkelijk om te zien hoe 

snel iedereen gewend lijkt te zijn aan weer een nieuwe manier van werken. Maar schijn bedriegt, want zowel 

leerlingen en hun ouders als de medewerkers van de school ervaren dat een verkort lesrooster met kleine 

groepen weliswaar beter is dan online onderwijs, maar het is natuurlijk niet ideaal. 

Het aantal besmettingen in onze regio is toegenomen. Dat merken wij ook aan het aantal meldingen van 

positieve coronatesten onder leerlingen en medewerkers. Wij hebben hierover dagelijks overleg met de 

GGD. Om te voorkomen dat wij ons laten leiden door het moment en ons baseren op ons gevoel, vinden wij 

het belangrijk te koersen op het advies van de instanties met kennis van zaken. Zo voorkomen wij dat wij -

met de beste bedoelingen- de verkeerde besluiten nemen. Zodra de GGD op basis van de informatie van de 

school en/of het bron- en contactonderzoek vaststelt dat aanvullende maatregelen nodig zijn, zullen wij deze 

treffen. Dat is tot nu toe nog niet nodig geweest. 

Namens alle medewerkers van De Ring van Putten wens ik u en uw gezin een fijn paasweekend toe.

Met vriendelijke groeten,

Jeroen Werleman, 

rector



 

 

Vakantieschema & agenda

Link naar de agenda

Goede Vrijdag 

Tweede Paasdag 

Koningsdag 

Meivakantie 

Pinksteren 

Zomervakantie

vr 2 april 2021 

ma 5 april 2021 

di 27 april 2021 

ma 3 mei 2021 t/m vr 14 mei 2021 (incl. bevrijdingsdag op 5 mei & 

Hemelvaartsdag) 

ma 24 mei 2021 

ma 19 juli 2021 t/m vr 27 augustus 2021

 

KLIK HIER VOOR HET VAKANTIESCHEMA 2021-2022

 

http://www.deringvanputten.nl/schoolinformatie/agenda/
https://www.deringvanputten.nl/leerlingen/lestijden-en-roosters/vakanties/


 IriškicAfscheid Armin

Op zaterdag 20 maart hebben klasgenoten en overige belangstellenden van binnen en buiten de 

school afscheid genomen van Armin Iriškic. 

Tot ons grote verdriet is Armin op zaterdag 13 maart jl. overleden. Hij was ziek en heeft er samen 

met zijn familie op bewonderingswaardige wijze voor gestreden om weer beter te worden. 

Armin was graag op school. Zodra zijn gezondheid het toeliet, volgde hij de lessen. Daarom vertrok 

de stoet die Armin naar zijn laatste rustplaats begeleidde vanaf het schoolplein. Enkele honderden 

belangstellenden vormden tot halverwege de Groenewoudlaan een erehaag en legden bij wijze van 

laatste groet een witte roos op de auto. Armins kist was beschilderd door zijn broer en zijn vriendin 

en door Esther Zuijdgeest, docent beeldende vorming op onze school. 

Wij wensen Armins familie veel sterkte toe.

 

Bevorderen naar het volgende leerjaar in 

tijden van corona 

Dit schooljaar is het tweede op rij dat de leerlingen niet op de gebruikelijke manier het onderwijsprogramma 

kunnen volgen. Dit heeft onder andere gevolgen voor de wijze waarop de cijferrapporten tot stand komen en 

hoe de school met de bevordering omgaat. Voor de examenkandidaten geldt de aangepaste zak- 

slaagregeling waarover eerder al informatie is gegeven. In de overige klassen moeten wij een tijdelijke, 

aangepaste manier van bevorderen en plaatsen toepassen. Het voorstel hiertoe ligt op dit moment bij onze 

medezeggenschapsraad. Zodra deze ermee heeft ingestemd, zullen wij de leerlingen en hun ouders

/verzorgers op de hoogte stellen van de normering.

 

Zooff your life

Voor leerlingen van 14 jaar en ouder is het vanaf april mogelijk om deel te nemen aan ‘Zooff Your Life’, een 

project van De Kleine Ambassade uit Schiedam. Zooff richt zich op het begeleiden van jongeren in hun 

beroepskeuze en helpt bij het ontwikkelen van talenten. Een vervolgopleiding kiezen is niet voor iedereen 

makkelijk, want hoe weet je op tijd te ontdekken waar je goed in bent, waar je interesses liggen en wat je 

met al die theoretische vakken kunt doen in de 'echte' wereld? Zooff werkt met bedrijven en opdrachtgevers 

uit de omgeving Nissewaard en Schiedam, waardoor jongeren kennismaken met vraagstukken en 

opdrachten uit de praktijk. Woensdag 31 maart waren de medewerkers van Zooff bij ons op school om met 

jongeren over hun toekomst te praten en uit te leggen wat Zooff eventueel voor hen zou kunnen betekenen. 

Leerlingen hebben zich kunnen aanmelden wanneer zij hieraan willen deelnemen.



 

Klik hier voor meer informatie. 

http://www.zooff.nu/zooff-your-life


 

Heel De Ring Bakt. Raad jij wie welke taart 

gebakken heeft?

Om alle medewerkers te bedanken voor hun inzet tijdens de afgelopen lockdown hebben 11 

medewerkers bij alle collega’s thuis een appeltaartpakket bezorgd, inclusief taartmix en bakvorm. 

Zo konden alle personeelsleden in de voorjaarsvakantie meedoen aan de Ring van 

Puttenfotowedstrijd. Het was de bedoeling dat je een appeltaart zou bakken, daar een persoonlijk 

detail aan zou toevoegen, er een foto van zou maken en deze vervolgens zou inzenden. Daar zijn 

maar liefst 49 reacties op gekomen. Na de vakantie is de vraag gesteld: Van wie is welke taart? Dat 

heeft heel wat los gemaakt onder het personeel. Want wie is er voor Sparta, wiens kind is 18 jaar 

geworden, wie heeft er Lego en vormt een setje met een collega, wie kan er goed strips tekenen, 

wie werkt er met reageerbuisjes, wie filmt of vist er graag? Degene die de meeste foto’s goed had 

geraden, won de hoofdprijs. 

Een collega kwam daarna met het idee om er ook een wedstrijd van te maken voor de leerlingen. 

Via Instagram is dit aangekondigd. Sommige taarten zijn best moeilijk te raden, maar andere ook 

weer niet. Het verzoek aan de leerlingen is: Doe mee en raad zoveel mogelijk taarten. Alle taarten 

goed raden, gaat niet lukken. Maar probeer er gewoon zoveel mogelijk goed te raden! Het is leuk, 

de medewerkers hebben echt hun best gedaan om mooie, persoonlijke baksels te maken. Degene 

die de meeste foto’s goed raadt, wint de hoofdprijs. Je kunt meedoen t/m vrijdag 16 april!



 

 



 

Mooie tekening

Katie Wagenaar uit 1b3 maakte deze mooie tekening voor het vak beeldende vorming.

 

Telefonisch contact: 

0181-457144

Contact via e-mail: 

info@deringvanputten.nl

Bezoekadres: 

Groenewoudlaan 25 

3201 LP Spijkenisse

Postadres: 

Postbus 175 

3200 AD Spijkenisse 
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