
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

Tweede Paasdag 

Meivakantie 

Hemelvaart 

Pinksteren 

Zomervakantie

Maandbrief - maart 2020

Aan de ouders/verzorgers van leerlingen van De Ring van Putten,

Er is de afgelopen tijd in de media veel aandacht voor de uitbraak van het coronavirus. U bent via een e-mail 

geïnformeerd over hoe de school hiermee na de persconferentie van de overheid van 12 maart omgaat. In 

deze maandbrief vindt u hierover een update. 

Verder blijft ‘veiligheid’ een terugkerend thema binnen en buiten de school. Wij hebben hierover veel contact 

met gemeente en politie. Over de laatste stand van zaken leest u verderop meer.

Zoals ieder jaar staat ook nu het vroege voorjaar in het teken van de voorbereidingen op de derde 

toetsweek. Voor de examenkandidaten is dit de afronding van hun schoolexamens. Kortom: een spannende 

tijd. Namens de medewerkers van De Ring van Putten wens ik iedereen veel succes toe.

Jeroen Werleman, 

rector

 

Link naar agenda

https://www.facebook.com/DeRingvanPutten
https://twitter.com/ringvanputten1
https://www.instagram.com/osgderingvanputten/
https://www.youtube.com/user/ringvanputtentv
http://www.deringvanputten.nl/schoolinformatie/agenda/


 

Coronavirus

Gisteren is naar leerlingen en ouders een mail 

verzonden. 

Lees hier de meest recente informatie over:

• Aanvullende maatregelen
•  A ctiviteiten
• De scholen in Nederland blijven open
• Plicht te informeren

Bij nieuwe ontwikkelingen wordt u per mail op de hoogte gebracht.

 

Veiligheid

Net als vorige maand besteden wij in deze 

maandbrief aandacht aan het onderwerp veiligheid. 

Dit thema is zowel binnen de gemeente Nissewaard 

als de scholen in Spijkenisse een regelmatig 

terugkerend onderwerp van gesprek.

LEES HIER VERDER.

 

Uitwisselingen 

De laatste dag van de voorjaarsvakantie vertrokken 7 leerlingen en 2 docenten naar Bulgarije (aan de 

Zwarte Zee) voor het uitwisselingsproject 21st century skills exploring cultural heritage. 

Onze partnerschool in Dobrich is gespecialiseerd in traditionele Bulgaarse muziek en dans. Onze leerlingen 

hebben aan activiteiten op dit gebied deelgenomen. 

De leerlingen hebben een week lang bij een gastgezin de cultuur meegemaakt en hebben kennisgemaakt 

met het cultureel erfgoed van Bulgarije. Zo hebben ze onder andere twee Unesco plekken bezocht en 

https://www.deringvanputten.nl/over-het-coronavirus-2/
https://www.deringvanputten.nl/over-het-coronavirus-2/
https://www.deringvanputten.nl/over-het-coronavirus-2/
https://www.deringvanputten.nl/over-het-coronavirus-2/
https://www.deringvanputten.nl/over-het-coronavirus-2/
https://www.deringvanputten.nl/veiligheid/


meerdere workshops gedaan met culturele thema's. Alle leerlingen gaven aan hun Engelse skills ontwikkeld 

te hebben omdat zij met de Tsjechische, Bulgaarse en Spaanse leerlingen moesten communiceren. Het was 

een leerzame week waarbij de leerlingen een beter idee hebben gekregen van andere culturen die zich in 

Europa bevinden. Tevens hebben de leerlingen onze cultuur gepresenteerd aan de andere deelnemende 

delegaties door middel van een presentatie over onze nationale feestdagen. Kortom, een leuke en leerzame 

uitwisseling. 

(Maxime Hoogstad en Marijke van Ballegoie)

 

Een duurzame toekomst

Van 1 tot 7 maart vond er een uitwisseling plaats op onze school. Wij mochten 6 Oostenrijkse leerlingen en 

3 Oostenrijkse docenten en 6 Noorse leerlingen en 2 Noorse docenten ontvangen. De leerlingen verbleven 

bij gastgezinnen (leerlingen van ons) om het echte Nederland te ervaren. Al onze uitwisselingen hebben een 

thema. In dit geval was het thema duurzaamheid. De leerlingen startten de week met een workshop over 

windenergie en warmtestromen in een gebouw. Onze gasten gingen samen met onze leerlingen kijken naar 

hoe energiezuinig ons gebouw is en hoe wij dit zouden kunnen verbeteren. De financiën zijn uiteraard ook 

niet geheel onbelangrijk en daarom hebben zij ook onderzocht hoeveel wij als school zouden kunnen 

besparen als wij deze aanpassingen zouden doen.

Na deze workshops is de groep gaan kijken naar hoe het er in de praktijk uitziet. We hebben Future Land 

bezocht; een rondleiding over de Maasvlakte. Daar hebben we gekeken naar de duurzaamheid en o.a. een 

van de grootste windmolens in Nederland.



Daarna zijn we op bezoek gegaan in the Green Village in Delft. Een plek waar de TU woningen bouwt die 

100% duurzaam zijn. Zij testen hier nieuwe technieken die in de toekomst gebruikt kunnen worden in 

reguliere woningen.

Ter afsluiting hebben wij de 10 geboden bedacht voor een betere (duurzame) toekomst.

(Raymond Wittenberg)



 

 

 

Tijdens de 80-minutenlessen ontstaat er veel meer 

ruimte voor creatieve activerende werkvormen. 

 

 

RingTV tijdens het Open Huis

Een videoverslag van ons Open Huis, gemaakt door RingTV.

 

 Tijdens de les beeldende vorming...



 

 

Bijvoorbeeld bij kunstgeschiedenis in de brugklas. 

De beeldende begrippen worden op speelse wijze 

geoefend. 

 

 

Nienke en Romy eerste 

met danswedstrijd

 

 

 

Zondag 1 maart 2020 hadden wij (Romy Bastemeijer Uit 25c en Nienke Fons uit 1b1 en de rest van het team) een 

danswedstrijd bij We Know You Can Dance in Beverwijk. Met succes, we zijn namelijk 1e geworden, nog 



een wedstrijd eind maart en dan weten we of we in mei naar het NK mogen. Met dank aan dansschool DEE MOVE 

gaan we dat waarschijnlijk wel redden.

 

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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