
Maandbrief - januari 2020

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

Dit is de eerste maandbrief van het nieuwe jaar. Namens de medewerkers van onze school wens ik u 

al het goede toe voor 2020! In dit jaar gaat De Ring van Putten door met het in de praktijk brengen 

 van De Nieuwe Ring.

Wij hebben hierover regelmatig overleg met onze leerlingen, hun ouders en natuurlijk de docenten van De 

Ring. Wij hebben het dan onder andere over de uitgangspunten die te maken hebben met vergroten van de 

betrokkenheid van de leerlingen bij hun onderwijsproces en over de wijze waarop de school hen hierbij goed 

kan begeleiden. 

Maar het gaat ook over de organisatie van ons onderwijs. Afhankelijk van de aard leidt dit soms tot 

aanpassingen die wij op korte termijn kunnen doorvoeren en in andere gevallen gaat het om onderwerpen 

die wij wat op langere termijn zullen aanpakken. Zo is er voor bovenbouwklassen een werkuur toegevoegd 

tijdens het 2  /3  lesuur en is het aanbod van vak- en werkuur voor de eerste twee leerjaren verder e e

afgestemd op de behoefte en beschikbaarheid van deze leerlingen. 

Januari staat altijd in het teken van het ontvangen van vele honderden groep 8-leerlingen uit Spijkenisse en 

omgeving. Tijdens de Minilessen volgen zij een ochtend of middag gastlessen op De Ring. Deze bezoeken 

vinden plaats tijdens de komende toetsweek en zijn een belangrijk onderdeel van de oriëntatie op het 

vervolgonderwijs. Dat geldt ook voor ons Open Huis dat op zaterdag 8 februari is. Ook u bent hiervoor van 

harte uitgenodigd!

Met vriendelijke groeten,

Jeroen Werleman, 

rector

 

https://www.facebook.com/DeRingvanPutten
https://twitter.com/ringvanputten1
https://www.instagram.com/osgderingvanputten/
https://www.youtube.com/user/ringvanputtentv


ma 24 februari 2020 t/m vr 28 februari 2020 

ma 13 april 2020 

ma 20 april 2020 t/m di 5 mei 2020 

(incl. Koningsdag op 27 april en 

bevrijdingsdag op 5 mei) 

do 21 mei 2020 t/m vr 22 mei 2020 

ma 1 juni 2020 

ma 20  juli 2020 t/m vr 28 augustus 2020

Voorjaarsvakantie 

Tweede Paasdag 

Meivakantie 

Hemelvaart 

Pinksteren 

Zomervakantie

    

 Agenda & vakantieschema

Link naar agenda

 

Landelijke onderwijsstaking

6 november jl. is op veel scholen voor basis- en voortgezet onderwijs het werk 

neergelegd. Hiermee zette men de roep aan het kabinet om te investeren in onderwijs 

 kracht bij.

De onderwijsbonden roepen hun leden opnieuw op te gaan staken: op donderdag 30 en 

vrijdag 31 januari.

De eisen van de bonden zijn gelijk aan die van de vorige actie en hebben betrekking op het

verlagen van de werkdruk, een marktconform salaris voor onderwijspersoneel en het

 terugdringen van het lerarentekort.

De toezeggingen die het kabinet in november aan het onderwijsveld heeft gedaan, zijn

incidenteel en komen onvoldoende tegemoet aan de door de vakbonden geschetste problemen. 

Net als op veel scholen in Nederland was de actiebereidheid onder het personeel van De Ring

van Putten tijdens de vorige staking zeer groot. Het gevolg was dat alle lessen op de stakingsdag

zijn vervallen. Hoe dit op 30 en 31 januari zal zijn, is nog niet bekend. 

Zodra hierover meer duidelijk is en wij weten wat het effect van de actie is op het rooster van De

Ring ontvangt u hierover informatie.

http://


 

Write for rights

Amnesty International besteedt jaarlijks in december extra aandacht aan de eerbiediging van 

de Mensenrechten en organiseert de wereldwijde schrijfactie 'Write for Rights'.

Amnesty International voert dit jaar actie voor tien jongeren uit Canada, China, de Filipijnen, Nigeria, 

Zuid-Sudan, Mexico, Iran, Griekenland, Wit-Rusland en Egypte. Bijvoorbeeld voor de 23-jarige 

Iraanse actrice Yasaman Aryani die zich inzet tegen de verplichte hoofddoek in haar land en 

daarvoor 16 jaar celstraf kreeg. Of voor Nasu Abdulaziz (25 jaar) uit Nigeria, die in zijn arm werd 

geschoten toen hij opkwam voor de bewoners van zijn wijk. Hun huizen werden in opdracht van de 

overheid met veel geweld vernield waardoor 30.000 mensen dakloos werden.

 Vluchtelingen

Ook op De Ring van Putten werden brieven geschreven. De leerlingen uit de derde klas hadden 

de laatste dag voor de kerstvakantie een projectdag, waarbij ook aandacht geschonken werd aan 

het vluchtelingenprobleem. Meer dan 70 miljoen mensen zijn op de vlucht, waarvan 40 miljoen in 

eigen land. Sahar, die zelf gevlucht is uit Syrië, vertelde de leerlingen over haar reden om 

Damascus te ontvluchten, waar ze 25 jaar les gaf in wiskunde en Engels. Veel Syriërs vluchten naar 

Turkije maar daar mogen ze niet officieel werken. Reden voor velen om de gevaarlijke reis naar 

Europa te maken. Na de presentatie en een vragenronde, moesten de leerlingen zich verplaatsen in 

een vluchteling om hun volgende opdracht uit te voeren.

  Groot NisewaardBRON

Wethouder Struijk opende de projectdag op De Ring van Putten. (Foto: Foto-Ok.nl )

 

https://www.grootnissewaard.nl/nieuws/algemeen/105687/write-for-rights-ook-op-de-ring-van-putten-?fbclid=IwAR3D0tq1LaQ87n6Ut94zPxO4lK5xagcARDkTDlZVo0MuheAOKteQqea3LfE


Topklas afgesloten

Met de overhandiging van een certificaat werd de Topklas voor groep 8 op De Ring op 18 december 

officieel afgesloten. Gedurende zes weken hebben leerlingen uit groep 8 zich georiënteerd op het 

vwo-onderwijs op De Ring van Putten.

 

Optreden in het Erasmus MC

Muziekleerlingen van De Ring gaven in de week voor de kerstvakantie hun jaarlijkse kerstoptreden 

voor patiënten van Erasmus MC.



 

Voorleeswedstrijd brugklas

Gefeliciteerd Britt en Sara uit 1b1 met het winnen van de voorleeswedstrijd van de brugklassen. En

succes in De Boekenberg! 

Lees meer.

https://www.deringvanputten.nl/voorleeswedstrijd-brugklassen/


 

Impressie Kerstgala

 

Intentieverklaring om geweld aan te pakken



Spijkenisse - Alle scholen voor voortgezet onderwijs, de gemeente Nissewaard en de politie hebben 

op 12 december een intentieverklaring getekend om geweld onder jongeren aan te pakken en te 

voorkomen door intensief met elkaar te gaan samenwerken.

Lees meer op Groot Nissewaard.nl

 

Yvette de Waard genomineerd talent van 

het jaar

Yvette de Waard (4 mavo) is vanwege haar bijzondere sportprestaties (1e op het NK, 2e op het WK 

BMX) genomineerd als talent van het jaar! 

Prijsuitreiking: 27 januari, sportgala Nissewaard. Wij duimen voor haar!

 

Open Huis 8 februari

https://www.grootnissewaard.nl/nieuws/algemeen/105346/intentieverklaring-om-geweld-aan-te-pakken-?fbclid=IwAR2sHYM3wZVWHKgRPYdB3n4ipLHAGKofgvTP1MMljbnL-8vXQFOSKp9SXE4


 

Roy van der Sterre uit 4 havo succesvol op de 

social media app Tik Tok



Roy van der Sterre uit 4 havo heeft inmiddels op TikTok 28,2 duizend volgers! Hij mag zich dan ook wel 

scharen onder de bekendere TikTok-ers in Nederland.

Diverse filmpjes van hem worden 10 tot 100 duizenden keren bekeken en zijn best bekeken filmpje is zelfs 

1,7 miljoen keer bekeken!

Samen met een ander organiseert hij ook treinmeetings door het land heen waarbij hij met diverse andere 

bekende TikTok-ers fans ontmoet.



Wikipedia: TikTok is een       waarmee korte muziekvideo's gemaakt en gedeeld social media app

kunnen worden. De video's hebben een lengte van 3 tot 15 seconden; ook kunnen er video's in 

loops van maximaal 60 seconden worden gemaakt.

 

Telefonisch contact: 

0181-457144

Contact via e-mail: 

info@deringvanputten.nl

Bezoekadres: 

Groenewoudlaan 25 

3201 LP Spijkenisse

https://nl.wikipedia.org/wiki/Social_media
https://nl.wikipedia.org/wiki/Applicatie


Postadres: 

Postbus 175 

3200 AD Spijkenisse 
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