
 

Maandbrief - decem  2021ber 

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

In deze periode is het weer tijd voor de terugblikken en jaaroverzichten. Waarschijnlijk zal het dit jaar dan 

veel gaan over het coronavirus en de gevolgen die dit heeft op ieders leven. Wanneer ik de 

‘coronaberichten’ en maandbrieven teruglees die u het afgelopen jaar van onze school heeft ontvangen, is 

er op dat terrein inderdaad veel gebeurd. 

Toch denk ik vooral aan andere zaken die in 2021 veel indruk hebben gemaakt. Op de eerste plaats is dat 

het overlijden van een van onze leerlingen en twee van de medewerkers van De Ring van Putten. 

Daarnaast waren er dit jaar leerlingen die ouders hebben verloren. Deze gebeurtenissen hebben op alle 

betrokken  bij de school een zeer grote indruk gemaakt en zijn bepalend voor hun herinnering aan het en

afgelopen jaar. 

Met veel trots kijk ik terug op de inzet en flexibiliteit die zowel de docenten, onderwijsondersteuners, 

leerlingen als hun ouders hebben getoond. Onder telkens wisselende omstandigheden hebben zij zich 

steeds weer ingezet voor het schoolwerk. Het behoeft geen betoog dat dit voor geen van hen altijd makkelijk 

of leuk was. Het is dan ook begrijpelijk dat niet alles altijd heel goed is verlopen. Ik heb er dan ook extra 

bewondering voor dat er ondanks de beperkingen mooie examenresultaten zijn behaald en er hard wordt 

gewerkt om zo goed mogelijk om te gaan met de effecten die de coronacrisis heeft op het onderwijs. 

https://www.facebook.com/DeRingvanPutten
https://www.instagram.com/osgderingvanputten/
https://www.youtube.com/user/ringvanputtentv


 

Dat laatste blijkt ook uit de activiteiten waarover het in deze maandbrief gaat. Een aantal daarvan vindt 

traditioneel in de laatste weken van het  plaats.jaar

Tot slot wens ik u en uw gezin namens alle medewerkers van De Ring van Putten een prettige 

 decembermaand en een ontspannen kerstvakantie. Voor het nieuwe jaar wens ik iedereen het allerbeste toe.

 Met vriendelijke groeten,

Jeroen Werleman, rector

 

    

 Vakantieschema & agenda

Link naar de agenda

Kerstvakantie

Voorjaarsvakantie

ma 27 december 2021 t/m vr 7 januari 2022

ma 28 februari t/m vr 4 maart 2022

http://www.deringvanputten.nl/schoolinformatie/agenda/


 

Tweede Paasdag

 Meivakantie

 

Hemelvaart

Tweede Pinksterdag

Zomervakantie

ma 18 april 2022

ma 25 april t/m vr 6 mei 2022 (inclusief Koningsdag 27 april en 

bevrijdingsdag 5 mei)

do 26 t/m vr 27 mei 2022

ma 6 juni 2022

ma 11 juli t/m vr 19 augustus 2022

De schoolgids is op onze website te raadplegen. De algemene informatie is voor alle niveaus 

en leerjaren. De afdelingsspecifieke informatie is onder de knoppen per afdeling te vinden.

Schoolgids 2021-2022

 

Een Sinterklaastraktatie

Leerlingen keken verrast op toen ze gisteren een chocoladeletter vonden in hun kluisje. 

Deze verrassing is gecombineerd met een kluiscontrole -waarbij overigens geen bijzonderheden 

zijn aangetroffen. Op de foto zijn Eefje en Jaylinn uit 1B1 te zien.

http://www.deringvanputten.nl/schoolgids-2019-2020/


 

 

AVG (ouderportaal)

Hierbij verzoeken wij de ouders die de vragen betreffende de privacywet (avg) nog niet hebben beantwoord, 

dit alsnog te doen. 

De vragen vindt u in het  onder het kopje 'privacy'.  ouderportaal  

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

 

Paarse Vrijdag

 Samen met de Leerlingenraad en de stichting  Dona Daria wordt er volgende week aandacht besteed aan 

Paarse Vrijdag. Zo hijsen we iedere dag de regenboogvlag. En worden er in de derde klassen gastlessen 

gegeven door Dona Daria over een inclusieve samenleving met extra aandacht voor oriëntatie en 

genderdiversiteit. Op vrijdag 10 december is de school paars versierd, krijgen de leerlingen 

regenboogbuttons en paarse cupcakes uitgereikt door de eerlingenraad en wordt er Paarse Vrijdag bingo  L

gespeeld in de pauze. Tot slot komt de wethouder langs om een kijkje te nemen bij een les van Dona Daria. 

Het is extra leuk als veel leerlingen op vrijdag 10 december paarse kleding dragen!

https://deringvanputten.wiscollect.nl/app/portal/login
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.donadaria.nl%2F&data=04%7C01%7C%7C6f91c8ac63e84680c53b08d9b0da51f8%7C198b5d56dacd4e41aef9bfcc81ba0b82%7C0%7C0%7C637735273987546792%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=woNh79VaW4DWTG3qEMHNineiRw20jH3KUHju48Litrs%3D&reserved=0


 

 



Coronamaatregelen

De coronamaatregelen in Nederland zijn onlangs weer aangescherpt. Het is prettig dat de scholen open 

kunnen blijven. Zij moeten wel rekening houden met een aantal maatregelen. U bent daarover eerder via 

verschillende mailings geïnformeerd. 

Vrij lang waren de besmettingscijfers onder leerlingen en medewerkers op onze school relatief laag. Nu de 

landelijke cijfers stijgen, moeten wij er rekening mee houden dat ook op onze school meer mensen thuis 

moeten blijven vanwege een positieve test of dat zij in quarantaine moeten. Wij hopen dat de effecten 

hiervan op het rooster en het verzorgen en het volgen van de lessen beperkt blijven, maar wij kunnen 

ons voorstellen dat we mogelijk aanpassingen zullen moeten doen. Vanzelfsprekend houden wij u hiervan 

op de hoogte.

Indien leerlingen vanwege ziekte of quarantaine niet naar school kunnen, houden zij hun schoolwerk zo 

goed mogelijk bij. Hierbij maken zij gebruik van de werkwijzers, het huiswerk en het overige lesmateriaal dat 

in SOM en Fronter is opgenomen. Deze leerlingen kunnen natuurlijk ook via mail contact opnemen met een 

docent en een online afspraak maken.



 

Deze en volgende week ontvangen wij tijdens 

een paar middagen kleine groepen 

basisschoolleerlingen die op onze 

informatiemarkt kennis kunnen maken met De 

Ring van Putten. Tijdens deze korte bezoeken 

vertellen wij ze alles over de brugklas van onze 

school, maken ze kennis met leerlingen en 

 

 

Check in bij De Ring



 

leraren en kunnen ze een kijkje nemen in de 

brugklasvleugel van De Ring. Het is leuk om te 

zien dat deze leerlingen heel nieuwsgierig zijn 

naar onze school. Op zaterdag 5 februari is ons 

Open Huis. Dan laten wij de 

basisschoolleerlingen en hun ouders

/verzorgers graag de hele school zien!

 

Eerste EFR certificaten aan leerlingen 

uitgereikt

Op onderdag 2 december vond de uitreiking plaats van de eerste EFR-Cursus (Emergency First  d

Response) die op De Ring van Putten is gegeven. Vroeger werd deze cursus ook wel EHBO-cursus 

genoemd, maar EFR beslaat nog veel meer vaardigheden, zoals bv het gebruiken van een AED. De cursus 

bestaat uit 8 lessen waarin alle vaardigheden worden behandeld en geoefend.

Lisa Schuyer (66b), Yulian Kuper (1a3), Anna Grootveld (36B) en Britt van Beek (36B) zijn de eerste die 

zowel het praktijk als het theorie-examen met een goed gevolg hebben afgesloten. 



 

Onder het toeziend oog van de EFR docenten: Myrthe Dukers-Baljon en Olga Cestrone werden de 

certificaten officieel overhandigd door rector Jeroen Werleman. Hij gaf aan blij te zijn dat er nu ook leerlingen 

op onze school weten wat ze kunnen doen als er hulp moet worden verleend.

Binnenkort begint er een tweede cursus en kunnen er 12 leerlingen opgeleid worden tot noodhulpverlener.

 

4 mavo op bezoek bij het STC

In het examenjaar staan onze leerlingen voor een belangrijke keuze; “Wat wordt mijn vervolgopleiding?”

Een betere voorbereiding op deze keuze dan het echt te ervaren is er niet. Daarom werden onze leerlingen 

uit 4 mavo op 15 november ontvangen door het STC in Brielle. Het was een goede en leerzame manier om 

kennis te maken met enkele technische opleidingen en beroepen.

Hopelijk zijn deze leerlingen een stap dichter bij het maken van een passende keuze voor hun toekomst!



 

 

Write for rights

Dit jaar klimmen de leerlingen van jaar 3 weer in de pen om mee te doen aan de schrijfactie van 

Amnesty International.

Tijdens de projectdag volgen de leerlingen drie workshops en uiteindelijk schrijven zij een 

groetenkaart aan mensen die onterecht vast zitten. Deze mensen zijn uitgekozen door Amnesty 

International.

Zo hopen wij dat de leerlingen zich bewust worden van de verschillen tussen landen en houden zij 

zich de hele dag bezig met de thema’s vrede en mensenrechten van Unesco. Dit past allemaal 

mooi in de Week van de Mensenrechten.



 

We wensen de leerlingen van jaar 3 veel plezier en wijsheid toe op dinsdag 21 december. 

 

 K erstpakkettenactie

Vorig schooljaar hebben wij voor het eerst een kerstpakkettenactie georganiseerd met een aantal 

coachklassen voor de Voedselbank.

Dit bleek een succes! Daarom gaan ook dit jaar een aantal coachklassen van jaar 1, 2, 3 en 5 aan 

de slag om kerstpakketten samen te stellen voor de Voedselbank. Het is niet verplicht voor 

leerlingen om iets te doneren, maar veel leerlingen blijken enthousiast te zijn om wat te kunnen 

doen voor de mensen hun omgeving. De kerstpakketten worden op 23 december afgeleverd bij de 

Voedselbank, inclusief kerstkaarten die door leerlingen zijn versierd.

Zo hopen wij iedereen een fijne kerst te bezorgen.

 

Schoolfeest wordt verplaatst

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen heeft leerlingenvereniging K'68 helaas het schoolfeest van 

17 december moeten verplaatsen. Zodra de situatie het toelaat, viert De Ring weer feest!

 

Projectweek

In de week voor de kerstvakantie hebben wij onze traditionele projectweek voor de 

bovenbouwklassen. De leerlingen en ouders zijn hier inmiddels over geïnformeerd, maar voor de 

volledigheid hier ook nog een overzicht van de verschillende projecten. Wij wensen onze leerlingen 



een zeer interessante en plezierige week toe! De projectweek eindigt op vrijdag 24 december om 

 ! Een en ander natuurlijk wel onder voorbehoud, maar 12:15 uur met een feestelijke afsluiting

zolang de coronamaatregelen het toestaan, gaan wij door met de organisatie! 

Maandag: winteruitje voor de 55 en 56 klassen, alle andere klassen les 

klas 66 Frans heeft les tot 12:15 uur en gaat daarna naar het theater voor een voorstelling van Le 

Petit Prince. 

Dinsdag: de 55 en 66 klassen gaan aan de slag met de profielwerkstukken!  

de 45 en 46 klassen werken aan het Ckv-Lob-Internationaliseringsproject.  

de 56 klassen krijgen workshops van de Debatunie. 

Woensdag: de 55 en 66 klassen gaan aan de slag met de profielwerkstukken! 

de 45 en 46 klassen werken aan het Ckv-Lob-Internationaliseringsproject. 

de 56 klassen hebben een debatwedstrijd! 

Donderdag: de 55 en 66 klassen gaan aan de slag met de profielwerkstukken! 

de 45 en 46 klassen werken aan het Ckv-Lob-Internationaliseringsproject. 

de 56 klassen werken aan het Won-project. 

Vrijdag: de 55 en 66 klassen gaan aan de slag met de profielwerkstukken! 

de 45 en 46 klassen werken aan het Ckv-Lob-Internationaliseringsproject.   

de 56 klassen werken aan het Won-project.



 

 

Telefonisch contact: 

0181-457144

Contact via e-mail: 

info@deringvanputten.nl

Bezoekadres: 

Groenewoudlaan 25 

3201 LP Spijkenisse

Postadres: 

Postbus 175 



3200 AD Spijkenisse 

 


	Maandbrief - decem ber  2021
	     Vakantieschema & agenda
	Een Sinterklaastraktatie
	Paarse Vrijdag
	Check in bij De Ring
	Eerste EFR certificaten aan leerlingen uitgereikt
	4 mavo op bezoek bij het STC
	Write for rights
	K erstpakkettenactie
	Schoolfeest wordt verplaatst
	Projectweek

