
 

Maandbrief - m   2022aart

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

De ontwikkelingen in de wereld volgen elkaar in hoog tempo op. De beelden en de berichten die ons 

bereiken over de oorlog in Oekraïne zullen ook op onze leerlingen indruk maken. Ik kan mij voorstellen dat 

er onder hen zorgen en vragen zijn. Daarom zijn na de vakantie de recente gebeurtenissen onderwerp van 

gesprek geweest in de klas. Mogelijk zijn er leerlingen die familie of bekenden hebben die direct of indirect 

betrokken zijn bij deze oorlog. Voor hen zijn het onzekere tijden en ik wens deze gezinnen veel sterkte toe. 

En eigenlijk wens ik dat iedereen, want dit zal niemand onberoerd laten.

De schoolzaken waarover het in deze maandbrief gaat, lijken in vergelijking met het wereldnieuws niet zo 

belangrijk te zijn. Toch vragen ook deze onze aandacht. Als de voorjaarsvakantie voorbij is, is het schooljaar 

voor ruim de helft gevorderd. Voor de examenkandidaten is het jaar nog korter: volgende week hebben zij 

de toetsweek waarin zij hun schoolexamens afronden. Daarna richten zij zich op hun eindexamens. Ook dit 

jaar worden de eindexamens in een aangepaste vorm afgenomen. Hierover vernemen de 

examenkandidaten en hun ouders/verzorgers meer via de afdelingsleiding.

Tot slot vraag ik uw speciale aandacht voor de oproep van de oudervereniging van onze school: deze 

enthousiaste groep ouders is op zoek naar een nieuw lid.

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


Met vriendelijke groeten, 

Jeroen Werleman, rector 

 

 

    

 Agenda & vakantieschema

Link naar 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

 

Vakantieschema

Herfstvakantie

Kerstvakantie

Voorjaarsvakantie

Tweede Paasdag

 Meivakantie

 

Hemelvaart

Tweede Pinksterdag

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

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


Zomervakantie ma 10 juli t/m vr 18 augustus 2023

    

Schoolgids

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

 

Toetsweek 3

Tijdens toetsweek 2 hadden wij te maken met heel veel afwezige leerlingen door (klassen)quarantaine en 

ziekte. De afronding van deze toetsweek heeft de school veel extra tijd gekost. Dit leverde problemen op in 

de aanloop naar toetsweek 3. 

Van donderdag 17 maart tot en met donderdag 24 maart gaat toetsweek 3 daarom alleen door voor de 

examenklassen. Zij maken dan de schoolexamens behorend bij schoolexamenperiode 3. Daarnaast worden 

er in deze periode ‘examendossiertoetsen’ afgenomen in klas 4  vwo en in de voorexamenklassen. Voor  

deze klassen is een toetsrooster. 

De overige klassen volgen een gewone lesweek. De toetsen voor deze klassen worden –onafhankelijk van 

toetsweek 3- op reguliere wijze tijdens de lessen gepland.

 

Politiek debat

'16 maart, stem Jong Nissewaard’  

Nieuwe politieke partij gaat in Nissewaard met de stemmers aan de haal 

Voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen van komende week meldden vertegenwoordigers 

van vrijwel alle politieke partijen in de gemeente Nissewaard zich –traditioneel, want alweer voor de 

derde keer- in de aula van OSG De Ring van Putten om met elkaar het debat aan te gaan. Een 

debat waarbij de deelnemers een aantal politiek-maatschappelijke stellingen kregen voorgelegd, om 

zo de 'first time voters' van De Ring –leerlingen uit de hoogste klassen- het belang van het 

'stemmen' te laten inzien, volgens docent maatschappijleer en drijvende kracht achter de 

organisatie Rabin Jagram.

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


 

Lees verder op onze website.

 

 ooff your lifeZ

Op woensdag 23 februari en vrijdag 11 maart heeft een aantal medewerkers van De Kleine Ambassade uit 

Vlaardingen het project Zooff Your Life bij de leerlingen uit klas 3, 4 havo en 4, 5 vwo geïntroduceerd.

Begin van dit schooljaar is een kleine groep leerlingen aan de slag gegaan met dit traject. Zooff Your Life 

richt zich op het begeleiden van jongeren in hun beroepskeuze en helpt bij het ontwikkelen van talenten. 

Een vervolgopleiding kiezen is niet voor iedereen makkelijk, want hoe weet je op tijd te ontdekken waar je 

goed in bent, waar je interesses liggen en wat je met al die theoretische vakken kunt doen in de 'echte' 

wereld? Tijdens dit traject zullen de leerlingen op deze vragen antwoord proberen te vinden. Zooff Your Life 

werkt met bedrijven en opdrachtgevers uit de omgeving Nissewaard/Schiedam, waardoor jongeren 

kennismaken met vraagstukken en opdrachten uit de praktijk. De deelnemers zijn enorm enthousiast over 

hun deelname aan het traject en ook op school is een positieve verandering bij deze leerlingen te zien. Het 

traject is voor elke deelnemer anders en sluit daarom ook mooi aan op ons onderwijsmodel waarbij wij 

rekening houden met verschillen. Leerlingen uit klas 3, 4 havo en 4, 5 vwo hebben nog tot half maart de tijd 

om zich aan te melden. Het aankomende Zooff Your Life traject vindt plaats in de periode van 2 april tot en 

met 8 juli 2022.

https://www.deringvanputten.nl/politiek-debat/


 

Raymond Wittenberg, 

afdelingsleider HAVO

 

Eindpresentatie  muzieks

Wij zijn erg blij met de versoepelingen, want dat betekent dat wij de eindpresentaties van de 

examenleerlingen havo en vwo weer met publiek mogen organiseren! Onder voorbehoud van de 

berichtgeving van 15 maart, organiseren wij dan ook op dinsdag 29 maart de muziekavond voor de havo-

examenleerlingen en op woensdag 30 maart voor de vwo-examenleerlingen. Het gaat daarbij om leerlingen 

die muziek als examenvak hebben gekozen. De optredens zullen plaatsvinden in de kleine aula van onze 

school en om het in die ruimte mogelijk te maken toch een beetje afstand te houden, is het voor elke leerling 

mogelijk om drie genodigden mee te nemen. De zaal gaat om 19.15 uur open en vanaf 19.30 uur opent 

meneer Hordijk de avond en zal het eerste optreden worden verzorgd. Wij wensen de leerlingen alvast heel 

veel succes en het publiek alvast heel veel plezier! 

 meneer Wittenberg, afdelingsleider havo

mevrouw Broer, afdelingsleider vwo

 



 

Exclusief voor groep 7: Kraak de kluis en 

ontdek De Ring!

Op woensdagmiddag 11 mei organiseert De Ring een spannende ontdekkingstocht door de school voor 

leerlingen uit groep 7 van de basisschool. De missie van deze middag is: ontcijfer de code van de kluis. 

Ondertussen komen de groep 7-leerlingen van alles te weten over de school en dan vooral over de 

brugklas. Via de website van de school kunnen deze kinderen zich aanmelden.

 

 Halen of brengen? Parkeer op de Hoepelmaker



De inrit van het schoolterrein bevindt zich aan het einde van de doodlopende Groenewoudlaan. Daar komen 

auto’s, voetgangers en fietsers samen. Het is een drukke, onoverzichtelijke plek en er gebeurt helaas wel 

eens een ongelukje. Daarom verzoeken wij ouders/verzorgers die hun kind komen brengen of halen gebruik 

te maken van de parkeerplaats aan de Hoepelmaker. Deze parkeerplaats is direct tegenover de school en 

daar is meer dan op het schoolterrein de ruimte om iemand af te zetten, te wachten en de auto te keren. 

Hartelijk dank voor uw medewerking!

 

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 .

 

Nieuwe kluiskastjes

In de voorjaarsvakantie zijn alle kluiskastjes vervangen. Dat betekent dat de leerlingen die een 

kluisje van de school huren een nieuw kluisje in gebruik krijgen. De kastjes worden geopend met de 

schoolpas of een app op de telefoon. De leerlingen hebben de afgelopen week daarom een nieuwe 

schoolpas ontvangen.

https://www.deringvanputten.nl/ouders/oudervereniging-2/de-oudervereniging/
mailto:oudervereniging.rvp@deringvanputten.nl


 

 

Gastles radioactiviteit

Op dinsdag 22 februari kregen de leerlingen natuurkunde uit 5 havo een gastles over radioactiviteit. 

Vervolgens deden zij er een spannend practicum mee. Dat laatste is lastig te organiseren, want er gelden 

strenge regels voor radioactiviteit op scholen! Dankzij Paul Dolk, die helemaal uit Noord-Holland naar De 

Ring gekomen was, konden de leerlingen dit verplichte 'handelingsdeel' van het schoolexamen toch doen! 

Paul Dolk is vaksteunpunt-coördinator voor TOA's bij Bètapartners, het netwerk van de Amsterdamse 

universiteiten voor ‘goed, actueel en inspirerend bètaonderwijs’. En inspirerend was de gastles over 

radioactiviteit zeker! 

De leerlingen hadden de les ervoor geleerd over alfa-, bèta- en gamma-straling uit atoomkernen. Paul had 

een mysterieus plastic potje meegenomen waar radioactieve straling uit kwam. Vrijwilligers El Mehdi en 

Diego waren zo moedig om dat voorzichtig uit de beschermende huls te halen (zie  foto). Later bleek, dat  

het gewoon dieetzout uit de supermarkt was en dus prima om mee te experimenteren. Tijdens het practicum 

met sterke magneten ontdekten de leerlingen in 6 groepjes wat voor straling het was: gelukkig onschadelijke 

bèta-straling. Een les om niet te vergeten!

Thijssen, docent Natuurkunde M. 



 

 

 

 

CSU Innovatie Boost

Onze medewerker Yvonne Rigter (Coördinator Organisatie & Beheer) was op 10 februari tijdens de 

'CSU Innovatie Boost' -hét facility event voor innovatie en inspiratie dat die week online werd 

georganiseerd-een van de gasten.

Zij vertelde in de branchespecial onderwijs over de ervaringen die onze school heeft met de inzet 

van pauzestewards. Zie filmpje hieronder.



 

Open Huis van 5 februari

Op zaterdag 5 februari konden wij op aangepaste wijze leerlingen uit groep 8 en hun ouders konden 

 ontvangen. Zij werden enthousiast begeleid door onze leerlingen, die voor deze reis gekleed waren 

   als heuse stewardessen. Het was een geslaagd Open Huis.



 

   

 

 

 De winnares van de prijsvraag in de mediatheek tijdens

het Open Huis is Tirza van de Paus Johannes school. 

Gefeliciteerd en veel leesplezier Tirza!

 



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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