
 

Maandbrief - januari 2022

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

Voor veel van de leerlingen duurde de afgelopen kerstvakantie onverwacht een weekje langer 

vanwege de schoolsluiting in de week van 20 december. Wij zijn blij dat wij afgelopen maandag 

onze deuren weer hebben kunnen openen voor alle leerlingen.  

Ook de komende tijd moeten wij rekening houden met mogelijke aanpassingen die het gevolg zijn 

van het verloop van het virus of de maatregelen die ertegen getroffen worden. Dit zal weer veel 

vragen van de flexibiliteit en inzet van alle betrokkenen. De ervaring heeft inmiddels geleerd dat 

onze leerlingen en docenten tot veel in staat zijn en bereid zijn zich in te spannen, maar tegelijkertijd 

is het heel begrijpelijk dat iedereen reikhalzend uitkijkt naar het einde van deze crisis. De school zal 

de uitdagingen waarvoor zij wordt geplaatst telkens aangaan en u hiervan op de hoogte houden. 

Namens de medewerkers van De Ring van Putten wens ik u en uw gezin een goed 2022 toe! 

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


2022 - 2023

ma 24 oktober 2022 t/m vr 28 oktober 2022 

ma 26 december 2022 t/m vr 6 januari 2023 

ma 27 februari t/m vr 3 maart 2023 

ma 10 april 2023 

ma 24 april t/m vr 5 mei 2023 (inclusief Koningsdag 27 april en 

Bevrijdingsdag 5 mei) 

do 18 t/m vr 19 mei 2023 

ma 29 mei 2023 

ma 10 juli t/m vr 18 augustus 2023

Vakantieschema    

Herfstvakantie 

Kerstvakantie 

Voorjaarsvakantie 

Tweede Paasdag 

Meivakantie 

Hemelvaart 

Tweede Pinksterdag 

Zomervakantie

ma 28 februari t/m vr 4 maart 2022 

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

Voorjaarsvakantie 

Tweede Paasdag 

Meivakantie 

Hemelvaart 

Pinksteren 

Zomervakantie

    

 Agenda & vakantieschema

Link naar agenda

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.

Link naar schoolgids

 

Aangepaste quarantainemaatregelen

De adviezen met betrekking tot immune huishoud- en nauwe contacten van een 

positief getest persoon zijn aangepast. De GGD Rotterdam-Rijnmond vertelt ons hierover dat ieder 

contact een quarantaineadvies krijgt,   ongeacht of zij immuun zijn of niet.

Het advies twee maal per week preventief een zelftest te doen, blijft voor leerlingen en 

medewerkers van kracht. Ook hierbij maakt het niet uit of men immuun is of niet. 

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


Op zaterdag 5 februari staat het jaarlijkse Open Huis van De Ring weer 

op de agenda. De leerlingen van de laatste klassen van de basisscholen 

en hun ouders kunnen zich via onze site opgeven. Afhankelijk van de 

situatie op 5 februari zullen wij hen dan uitnodigen om onze school te 

bezoeken. Zij krijgen informatie over de brugklas van De Ring van Putten, 

zij kunnen verschillende demonstraties bijwonen, het gebouw ontdekken 

en kennis maken met onze leerlingen en docenten.  

Meer informatie over het Open Huis vindt u  hier . 

 

Scholen mogen zelf bepalen of zij de lessen online streamen voor leerlingen die wegens ziekte of 

uit voorzorg niet naar school kunnen. Onze school streamt de lessen vooralsnog niet.

 

  Open uis H

 

Telefoontas 

In ons schoolreglement is vastgelegd dat we 'telefoons in de klas en in de mediatheek niet willen 

horen of zien, behalve wanneer de docent toestemming geeft voor het gebruik.’ Om deze afspraak 

wat eenvoudiger te kunnen handhaven, hangen er sinds kort in ieder lokaal 'telefoonzakken'. Hierin 

moeten de leerlingen hun telefoon bij binnenkomst opbergen, zodat zij tijdens de les niet in de 

verleiding komen hun mobieltje te gebruiken. Geeft de docent toestemming voor gebruik van de 

telefoon tijdens een deel van de les, dan mogen de leerlingen hun telefoon weer pakken.   

Als een leerling geen telefoon bij zich heeft, of ergens anders heeft opgeborgen waar deze niet te 

zien of te horen is, hoeft de telefoon niet in de telefoonzak.   

Bij overtreding van deze telefoonregel, wordt de telefoon ingenomen en kan deze aan het einde van 

de dag bij de administratie worden opgehaald.   

https://www.deringvanputten.nl/groep7en8/kom-je-ook/open-huis/


 

 

De oudervereniging van De Ring zoekt een 

nieuw lid

Binnenkort is er binnen de oudervereniging (OV) van onze school ruimte voor een nieuwe 

penningmeester. De OV is daarom op zoek naar een enthousiaste ouder die het leuk vindt om deze 

 plaats in te nemen. Meer informatie over de OV vindt u   hier .

 Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via:   oudervereniging.rvp@deringvanputten.nl .

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.deringvanputten.nl%2Fouders%2Foudervereniging-2%2Fde-oudervereniging%2F&data=04%7C01%7C%7Cbbd062d92b7a437f379008d9d7331460%7C198b5d56dacd4e41aef9bfcc81ba0b82%7C0%7C0%7C637777436644579648%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=HzBgeEBDoSqtUqbWqM6YxTuOb2eCRa0XQPHhKE3W2fs%3D&reserved=0
mailto:oudervereniging.rvp@deringvanputten.nl


 

Vier leerlingen uit 5 vwo geselecteerd voor de 

prestigieuze PRE-classes van Universiteit 

Leiden

Met trots kunnen we melden dat vier van 

onze leerlingen uit 5 vwo deelnemen aan de 

PRE-Classes van de Universiteit Leiden. 

Kylie Nobel volgt de Class "Menselijke 

aanraking", Tuscha Huisman 

"Sterrenkunde", terwijl Jousra Bahnert en 

Daisy Li "Life Science and Technology" 

gaan volgen. De leerlingen zullen tussen 12 

januari en 8 april (afhankelijk van het 

programma) een deel van een schooldag 

bezig zijn met hun Class. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden en inhalen van gemiste 

schoolvakken. We hebben er alle vertrouwen in dat ze dat gaat lukken en dat ze succesvol zullen deelnemen 

aan deze PRE-Classes. Van harte gefeliciteerd!

Meer informatie over de PRE-Classes is   te vinden  hier

 Mevrouw Willemstijn en de heer Thijssen

De re-University coördinatoren P

 

 Feest in klas 45c 
Mevrouw Van Vugt Nederlands Kampioen online debatteren 

De leerlingen uit klas 45C waren er vanmiddag bij toen de prijs voor online debatteren werd 

uitgereikt aan hun docent. Hun docent Nederlands, mevrouw Van Vugt, is Nederlands kampioen 

geworden en vanmiddag werd de prijs uitgereikt. 

Van Vugt: ‘Veel leerlingen hebben met me meegeleefd toen duidelijk was dat ik tot de finale was 

doorgedrongen. Ik vind ook echt dat de leerlingen eraan bijgedragen hebben dat ik best wel goed 

kan debatteren. Voor de klas moet je ook je mannetje staan en ervoor zorgen dat je met de juiste 

argumenten je leerlingen overtuigt.’ 

http://www.universiteitleiden.nl/pre-classes


 

Van Vugt wil zich ook inzetten voor het debatteren op school, het kan namelijk van grote waarde 

zijn voor de verdere loopbaan. 

De prijs bestaat uit een grote beker waarop de namen van de kampioenen staan gegraveerd. 

Volgend jaar zal Van Vugt haar kampioenschap verdedigen. Daarnaast bestaat de prijs uit een 

geldbedrag dat moest worden besteed aan een goed doel. Het geld heeft inmiddels een 

bestemming gekregen en het wordt besteed aan de opvang van dak- en thuislozen.

 

Met pensioen 



Onlangs zijn twee medewerkers van de school na een arbeidzaam leven met pensioen gegaan. 

Mevrouw Carla van Roo  is veertig jaar technisch onderwijsassistent op De Ring van Putten  ij

geweest. Zij maakte een groot deel van haar werkzame leven deel uit van de vakgroep biologie. Zij 

kent de school als geen ander, want in de jaren zeventig van de vorige eeuw was zij al leerling op 

de voorloper van onze school. Bovendien is zij de naamgever van onze onderwijsgroep: Galilei.  

  

De heer Leo Gesquierre heeft ruim twintig jaar als conciërge op onze school gewerkt. Als 

vraagbaak en steunpilaar voor ze leerlingen en collega’s was hij een belangrijke medewerker op o  n

onze school. Wij danken beiden heel hartelijk voor hun jarenlange inzet voor onze school. Zij 

hebben een grote bijdrage geleverd aan ons onderwijs en het schoolse leven van de leerlingen en 

docenten een stuk vergemakkelijkt! 

 

Presentaties profielwerkstukken mavo

Het profielwerkstuk is een belangrijk onderdeel in het eindexamen van elke mavo leerling. Op  -

donderdag 23 december 2021 waren de presentatie  van deze profielwerkstukken. In deze s

presentatie  hebben de leerlingen verteld waar zij denken te staan in het jaar 2027. Hiervoor s

hebben de leerlingen de afgelopen maanden erg hard gewerkt. Ze zijn in gesprek gegaan met 

studenten en/of docenten uit het mbo en met iemand uit het werkveld. Daarnaast hebben ze 

onderzocht wat hun kwaliteiten en talenten zijn, waar ze voor gaan en staan in het leven en welke 

werkplekken zij interessant vinden. Wij zijn als school trots op de ontwikkeling die onze leerlingen 

doormaken en het was fantastisch om te zien hoe persoonlijk de presentaties ook dit jaar weer 

waren.

 

Kerstpakkettenactie UNESCO groot succes

Zoals vermeld in ons laatste bericht aan u voor de kerstvakantie hebben de leerlingen uit de eerste 

drie leerjaren en een aantal leerlingen uit 5 vwo zich bezig gehouden met het samenstellen van 

kerstpakketten. Zij hebben met plezier een waardevolle bijdrage geleverd aan de 

kerstpakkettenactie van UNESCO op De Ring. Er zijn veel pakketten samengesteld, die voor 

kerstmis via de voedselbank verspreid zijn onder mensen die een extraatje heel erg goed kunnen 

gebruiken. Het is fijn om te zien dat leerlingen hierbij betrokken zijn en extra aandacht hebben voor 

elkaar.



 

 

Examenonderdeel ‘debatteren’ - Twee 

geslaagde en leerzame dagen

Terwijl het merendeel van de klassen 'genoot' van de verplichte lockdown zo vlak voor de kerst, 

mochten de twee 5 vwo-klassen op woensdag 22 december aantreden voor het verplichte 

examenonderdeel 'debatteren'. Als voorbereiding hierop volgden de leerlingen de dag ervoor een 

workshop van de Debatunie. Hierbij kwam onder meer aan de orde hoe een goed debat wordt 

opgebouwd, wat voor soorten argumenten op welk moment moeten worden ingezet en hoe je als 

spreker overtuigend kunt overkomen. Saillant detail: een van beide workshops werd verzorgd door 

onze oud-leerling -tevens 'partijleider' van Jong-Nissewaard- Vincent Korbee ...

Op de dag zelf had de rector van De Ring, de heer Werleman, zijn agenda 'leeg geveegd' om als 

juryvoorzitter mede te beoordelen welk team inhoudelijk het meest overtuigend overkwam. De 

docent Nederlands van beide klassen gaf elke leerling een cijfer voor de presentatievaardigheden; 

hierbij werd gelet op zinsbouw, uitspraak, tempo, interactie, mimiek en houding.   

En het dient gezegd: de leerlingen debatteerden vol vuur over de verschillende maatschappelijke 

stellingen. In hun enthousiasme 'vergaten' sommige leerlingen weleens de conventies en afspraken 

van een 'goed' debat. Maar dat maakte deze dag niet minder waardevol. Kritisch luisteren, het goed 



 

verwoorden en inhoudelijk goed onderbouwen van je mening, het zijn de bouwstenen die in het 

'rugzakje' van alle leerlingen thuishoren. Kortom, het waren twee geslaagde en leerzame dagen.

Rob Snijder, docent Nederlands

 

Feliz Navidad!

Bij het keuzevak Spaans leren de leerlingen niet alleen de Spaanse taal, maar maken zij ook kennis 

met de Spaanse en Latijns-Amerikaanse cultuur en gebruiken. In dat kader ontstond het leuke idee 

om rond Kerstmis met de leerlingen piñatas te maken, uiteraard in een kerstthema.

De materialen waren aangeschaft, de instructies gegeven en er was al volop geknutseld toen het 

project tot een halt kwam door de plotselinge lockdown. Dat was natuurlijk ontzettend zonde, er 

moest een plan B komen. Via een mail werden de leerlingen uitgenodigd om ook even langs het 

“piñata-afhaallokaal” te komen op de dag dat ze hun kluisje leeg kwamen halen. Daar konden ze 

hun tot dan toe geknutselde werk ophalen en een tasje meenemen met het nog benodigde 

knutselmateriaal (en, niet onbelangrijk, de vulling ...).

Om de pret te verhogen, is er een wedstrijd van gemaakt: Maak de piñata thuis af, stuur een foto in 

voor 31 december en ding mee naar een prijsje en eeuwige roem. Tot mijn vreugde ontving ik de 

hele vakantie foto’s met de mooiste knutselwerken! De brugklasleiding heeft de inzendingen per 

groep beoordeeld en zal aanstaande week de winnaars tijdens de lessen Spaans bekend maken.



 

Marije Amsink, docent Spaans

 

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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