
 

Maandbrief - juli 2021

Beste ouders/verzorgers,

Volgende week begint de zomervakantie en komt een einde aan een onwerkelijk schooljaar. In augustus 

dachten wij nog dat alles snel weer gewoon zou zijn. Inmiddels weten wij dat dat ijdele hoop was.

Het afgelopen jaar hebben alle betrokkenen bij de school zich steeds moeten aanpassen aan wisselende 

omstandigheden en maatregelen. Hiervan heeft iedereen in meer of mindere mate hinder ondervonden. Ik 

kan niet vaak genoeg benadrukken dat ik veel bewondering heb voor de flexibiliteit en de medewerking van 

onze leerlingen en de medewerkers van de school!

Hoewel de verwachting is dat het komende schooljaar wat rustiger zal zijn, hebben wij geleerd dat wij niet te 

vroeg moeten juichen. In elk geval zullen wij rekening moeten houden met de nadelige effecten van de 

coronacrisis op het schoolleven van de leerlingen. Ook hiervoor geldt dat deze kunnen verschillen; voor 

sommigen bevinden die effecten zich op onderwijsinhoudelijk terrein, voor anderen op het gebied van 

vaardigheden, maar ze kunnen ook betrekking hebben op sociaal-emotionele onderwerpen. Het Nationaal 

Programma Onderwijs stelt scholen in de gelegenheid om met deze effecten om te gaan op een wijze die 

past bij hun omstandigheden. Scholen leggen dit vast in een Schoolprogramma dat voorgelegd wordt aan 

de medezeggenschapsraad.

Gelukkig hebben de examenkandidaten dit schooljaar kunnen afronden met een volwaardig eindexamen. 

Namens de medewerkers van onze school feliciteer ik de geslaagden hartelijk met het behalen van hun 

diploma. Dit is onder ‘normale’ omstandigheden al een bijzondere prestatie en in dit coronaschooljaar is het 

helemaal iets om trots op te zijn!

Voor de ouders/verzorgers van de geslaagde examenleerlingen is dit de laatste maandbrief. Ik dank deze 

ouders voor het vertrouwen in onze school gedurende de afgelopen jaren en ik wens hun veel succes toe bij 

de volgende stappen van hun kind.



 

Tot slot: zoals gezegd, begint volgende week de zomervakantie. Ik hoop van harte dat iedereen kan 

genieten van een ontspannen en fijne tijd. Namens alle medewerkers van De Ring van Putten wens ik u en 

uw gezin een heel mooie zomer toe!

Jeroen Werleman, rector

 

 

 

Vakantieschema & agenda

Link naar de agenda

Zomervakantie ma 19 juli 2021 t/m vr 27 augustus 2021

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


 

Vakantieschema 2021-2022

Herfstvakantie

Kerstvakantie

Voorjaarsvakantie

Tweede Paasdag

 Meivakantie

 

Hemelvaart

Tweede Pinksterdag

Zomervakantie

ma 18 oktober t/m vr 22 oktober 2021

ma 27 december 2021 t/m vr 7 januari 2022

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

 

Diploma-uitreikingen

De afgelopen dagen zijn de diploma’s aan onze geslaagde havo- en vwo-leerlingen uitgereikt. Vanavond 

ontvangen de mavo-leerlingen die geslaagd zijn hun diploma. De grote hal en een van de sportzalen zijn 

omgetoverd tot sfeervolle ruimten waar in aanwezigheid van de ouders de geslaagden van De Ring van 

Putten worden toegesproken en hun diploma overhandigd wordt.



 

 

Informatie boeken inleveren en nieuwe 

boeken bestellen

Lees hier alles 

https://www.deringvanputten.nl/boeken-inleveren-op-9-juli-en-nieuwe-boeken-bestellen/


Maandag 12 juli leveren alle leerlingen op school de 

boeken in die zij dit jaar hebben gebruikt. Dit gebeurt 

volgens een rooster dat inmiddels bekend is. De 

organisatie hiervan is in handen van de firma Van 

Dijk. Met uitzondering van de examenleerlingen 

ontvangt iedereen nadat de boeken zijn ingeleverd 

vier zelftesten. Deze kunnen in de vakantie worden 

gebruikt na terugkomst van een eventuele vakantie 

en in de laatste week van de zomervakantie (de 

week van 23 augustus). Indien de uitslag van de test 

positief is, neem contact op met de GGD.

 

 

Zelftesten in de zomervakantie



 

 

 

Welkom nieuwe brugklassers!

De laatste woensdag voor de zomervakantie is altijd de dag van de grote wisseltruc op de brugklasafdeling. ’

s Ochtends neemt de afdeling afscheid van de huidige eersteklassers: de leerlingen die bevorderd worden 

naar klas 2 zijn dan officieel geen brugsmurf meer. ’s Middags worden de nieuwe brugklassers verwelkomd. 

Zij zitten eigenlijk nog een paar dagen in groep 8, maar het is fijn dat zij voordat de zomervakantie begint, 

kennis kunnen maken met hun klassencoach en medeleerlingen.

 

Zooff Your Life



 

 Enige tijd geleden zijn we gestart met een samenwerking met De Kleine Ambassade voor het project Zooff 

 Your Life en het is een succes! Zo heeft onze leerling Ziziann Giel met haar mede Zooff teamleden een 

heus evenement georganiseerd in samenwerking met SWO (Stichting Welzijn Ouderen) in Spijkenisse. Het 

is een project voor ouderen en het gaat over social media. Vanzelfsprekend wordt dit evenement gedeeld 

via social media. Zie hier het screenshot van Instagram.

 

De heer Van der Drift gaat met pensioen

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


Toen hij 36 jaar geleden als docent wiskunde op onze school kwam werken, vermoedde hij waarschijnlijk 

niet dat De Ring van Putten tot aan zijn pensionering ‘zijn’ school zou zijn. De heer Van der Drift is al die 

jaren met veel enthousiasme en betrokkenheid bij zijn leerlingen verbonden geweest aan onze school. Niet 

alleen voor zijn leerlingen is hij een steun en toeverlaat -voor sommigen is wiskunde een echt struikelblok- 

ook zijn collega’s weten hem te vinden voor advies en goede raad.

We moesten dan ook wel even slikken toen de heer Van der Drift ons halverwege dit schooljaar kwam 

vertellen dat hij aan het einde van het jaar zou stoppen met werken, zodat hij meer tijd zou hebben om 

andere leuke dingen te doen. Toen leek het nog lang te duren voordat hij ons zou gaan verlaten, maar nu is 

het dan echt zover. Volgende week zetten zijn collega’s de heer Van der Drift in het zonnetje. Vanaf deze 

plek bedanken wij hem vast voor zijn inzet voor onze school en voor de leerlingen en wensen wij hem al het 

goede toe voor de toekomst.

 

Ouderlid gezocht voor Samenwerkings-verband 

VO Voorne-Putten en Rozenburg (VOVPR)

 Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband  VOVPR . Ieder schoolbestuur binnen dit 

samenwerkingsverband laat zich vertegenwoordigen door een ouderlid en een personeelslid. Wilt u 

meedenken en meepraten over het voortgezet onderwijs op Voorne-Putten en Rozenburg? Meld u dan aan 

 als ouderlid in de Planraad bij Hans de Visser (voorzitter), via e-mail jde.Visser@wellant.nl

 

Save the date; 24 september 

Back 2 school Summer Festival

In het nieuwe schooljaar organiseert K’68 op vrijdag 24 september voor alle leerlingen een feestje. Zet de 

datum in de agenda, we rekenen erop dat alle leerlingen hierbij aanwezig zijn. Wij hebben er zin in!

https://www.vovpr.nl/
mailto:jde.Visser@wellant.nl


 

 

Gevonden voorwerpen

Er liggen veel gevonden voorwerpen bij de receptie (hoofdingang). Mocht uw kind iets kwijt zijn, is er een 

kans dat het hier te vinden is.



 

Het gaat met name om gymspullen, -schoenen, jassen, sleutels, etuis en boeken.

 

Open inschrijving voor uitwisselingsproject 

jaar 2

Volgend schooljaar zal er voor leerlingen die mee willen doen uit jaar 2 een uitwisselingsproject 

georganiseerd worden met onze zusterstad Hürth in Duitsland. Het gaat om een uitwisseling waarbij onze 

leerlingen 3 dagen naar de school in Hürth gaan met twee begeleidende docenten. Daarbij komen ook de 

Duitse leerlingen drie dagen naar onze school en werken wij met ‘host families’ waarbij de deelnemers een 

Duitse leerling ook zelf drie dagen in huis nemen. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar! Leerlingen 

 kunnen zich aanmelden tot 16 juli via:  https://forms.office.com/r/axxzAFs6VL

Wij hebben al een aantal jaren een dergelijke uitwisseling georganiseerd met deze school en hopen dit 

project te kunnen voortzetten. Dit jaar zijn de thema’s diversiteit en geschiedenis. Er zijn wel kosten 

verbonden aan deze uitwisseling, namelijk € 150,00 per leerling in totaal. De reis kan alleen doorgang 

vinden als voldoende ouders bereid zijn dit bedrag te betalen.

Mevrouw Hoogstad, coördinator Internationalisering & UNESCO

 

https://forms.office.com/r/axxzAFs6VL


Gastlessen Bureau Leefstijl

(Angst voor) corona en de daarbij behorende lockdown heeft veel teweeg gebracht bij onze leerlingen. Toen 

zij vanaf 7 juni weer hele dagen op school kwamen, bleek dat online lessen volgen de nodige 

zelfstandigheid en discipline heeft gevraagd van onze leerlingen. Leerlingen bleken moeite te hebben met 

plannen en structuur aanbrengen in de dagen. Het kostte ze moeite om de juiste leerstrategieën toe te 

passen. Het veelvuldige thuis moeten zijn, zorgde ook voor eenzaamheid en faalangst waarbij het 

zelfvertrouwen hier en daar werd aangetast. De gemeente Nissewaard heeft Bureau Leefstijl subsidie 

gegeven voor deze problematiek. Op onze school is Bureau Leefstijl in gesprek gegaan met groepjes 

leerlingen. Het waren goede en bijzondere gesprekken die veel hebben opgeleverd. Normaliter verzorgt 

Bureau Leefstijl gastlessen, zoals ‘Sociale media in het verkeer’ (brugklas), ‘Alcohol in het verkeer in 

combinatie met School Talks’ (tweede klassen), ‘Fris op vakantie’ (derde klassen), ‘Alcohol en drugs in het 

verkeer’ (bovenbouw).

 In het nieuwe schooljaar kunnen er weer gesprekken worden opgestart als dat nodig blijkt. Zie Bureau 

Leefstijl

 

MUNESCO Model United Nations 2021-2022

Volgend schooljaar zal het MUNESCO Model United Nations congres plaatsvinden van 13 tot 15 oktober op 

het Berlage Lyceum te Amsterdam. Hier gaan leerlingen, de zogenoemde ‘delegates’, die een bepaald land 

vertegenwoordigen het debat aan met andere leerlingen van diverse scholen over het onderwerp the 

 Als UNESCO school doen wij hier graag aan mee en er is goed nieuws! challenges of the neocolonial world.

Er zijn nog vier plaatsen beschikbaar voor leerlingen uit de bovenbouw om deel te nemen. Aanmelden kan 

via het volgende formulier:  https://forms.office.com/r/gYVQ6uDSV8

Het is een mooie gelegenheid om jezelf als leerling te kunnen onderscheiden bij een vervolgopleiding en de 

debatten zullen in het Engels gevoerd worden. De kosten om deel te nemen aan het congres zijn € 75,00. 

Deelname is dus alleen mogelijk wanneer dit bedrag voldaan kan worden. De leerlingen kunnen zich nog tot 

 15 juli inschrijven. Meer informatie is te vinden op:  https://munsterdam2021.wordpress.com/

Mevrouw Hoogstad, coördinator Internationalisering & UNESCO

https://bureauleefstijl.nl/
https://bureauleefstijl.nl/
https://forms.office.com/r/gYVQ6uDSV8
https://munsterdam2021.wordpress.com/


 

 

 

Prijsuitreiking leerlingenactiviteit

De winnaars van de online leerlingenactiviteit ‘Waar is onze rector’ ontvingen vanmiddag hun heerlijke prijs 

uit handen van de gevonden rector.



 

 

Digitale expositie beeldende vorming

Omdat de jaarlijkse eindexamenexpositie beeldende vorming niet door kon gaan door de 

coronamaatregelen, heeft docent Charles Julien dit filmpje gemaakt met alle eindwerken erin.

 

Beeldende vorming in de brugklas

Een opdracht bij het vak beeldende vorming in de brugklas was om een prent te maken die hoorde bij een 

stukje tekst. De leerlingen konden kiezen uit een gedicht genaamd "de drie vliegen", een liefdesgedichtje of 

de songtekst met de titel "onzin".

Ieders eigen creatieve interpretatie leverde bijzondere resultaten op!



 
  

  
 



 

 

 

Ingekomen stuk namens Gemeente 

Nissewaard

Ben jij tussen de 12 en 18 jaar oud? Bouw dan vanaf nu mee aan een tof Nissewaard!

 De gemeente Nissewaard lanceerde donderdag 1 juli het platform  www.youngnissewaard.nl . Op dit 

platform kunnen jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud gave ideeën insturen waarmee zij denken dat 

Nissewaard een stuk aantrekkelijker wordt voor de jeugd. Ze maken hiermee kans op 10.000 euro om het 

idee ook daadwerkelijk uit te voeren, met behulp van de gemeente.

Is uw zoon/dochter tussen de 12 en 18? Laat ze meebouwen aan een tof Nissewaard en hun ideeën 

insturen. De beste ideeën nemen het in de finale tegen elkaar op.

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.youngnissewaard.nl%2F&data=04%7C01%7C%7C41e066c9b63a4adebb5b08d94049295a%7C198b5d56dacd4e41aef9bfcc81ba0b82%7C0%7C0%7C637611505233864524%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=vMWtCGdqZTC%2BddWzJPGhKlPLGms5CD%2B5kdQqJ5AFosE%3D&reserved=0


 

 Wilt u meer weten over het platform of wil uw zoon/dochter meedoen?  www.youngnissewaard.nl .

 

Telefonisch contact: 

0181-457144

Contact via e-mail: 

info@deringvanputten.nl

Bezoekadres: 

Groenewoudlaan 25 

3201 LP Spijkenisse

Postadres: 

Postbus 175 

3200 AD Spijkenisse 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.youngnissewaard.nl%2F&data=04%7C01%7C%7C41e066c9b63a4adebb5b08d94049295a%7C198b5d56dacd4e41aef9bfcc81ba0b82%7C0%7C0%7C637611505233864524%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=vMWtCGdqZTC%2BddWzJPGhKlPLGms5CD%2B5kdQqJ5AFosE%3D&reserved=0
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