
 

Maandbrief - mei 2021

Beste ouders/verzorgers, 

Vorige maand ontvingen wij het verdrietige bericht van het overlijden van een van de ouders van 

een leerling uit klas 6 vwo. Vorige week zijn beide ouders van een van onze 5 havo-leerlingen 

overleden. Onze gedachten zijn bij deze families die nu een moeilijke tijd doormaken.

Op maandag 17 mei start het eerste tijdvak van de eindexamens. Vanwege de coronacrisis zijn de 

examens vorig jaar niet doorgegaan, maar dit jaar is er zeker nog geen sprake van een normale 

situatie. De examenleerlingen kunnen dit jaar hun examens naar eigen inzicht verdelen over twee 

tijdvakken, zij hebben een extra herkansingsmogelijkheid en zij kunnen het resultaat van een van de 

examens buiten beschouwing laten indien zij anders niet zouden slagen. Deze landelijke 

maatregelen zijn getroffen om te voorkomen dat de examenleerlingen de dupe worden van de 

effecten van de coronacrisis op het onderwijs. Ik wens de examenleerlingen en hun ouders

/verzorgers veel succes toe gedurende de komende examenperiode.

Na de meivakantie is er nog een periode van bijna twee maanden tot het einde van dit ongewone 

schooljaar. Gedurende die tijd wordt vastgesteld in hoeverre de wisselende voorwaarden waaronder 

wij hebben moeten lesgeven invloed hebben gehad op de ontwikkeling van de leerlingen en wat dat 

betekent voor hun bevordering naar het volgende leerjaar. 

Namens alle medewerkers van De Ring van Putten wens ik u en uw gezin een prettige meivakantie 

toe. 

Met vriendelijke groeten, 

Jeroen Werleman, rector



 

 

Vakantieschema & agenda

Link naar de agenda

Meivakantie 

Pinksteren 

Zomervakantie

ma 3 mei 2021 t/m vr 14 mei 2021 (incl. bevrijdingsdag op 5 mei & 

Hemelvaartsdag) 

ma 24 mei 2021 

ma 19 juli 2021 t/m vr 27 augustus 2021

 

KLIK HIER VOOR HET VAKANTIESCHEMA 2021-2022

 

http://www.deringvanputten.nl/schoolinformatie/agenda/
https://www.deringvanputten.nl/leerlingen/lestijden-en-roosters/vakanties/


 

Er zijn door de demissionair ministers van onderwijs veel middelen 

vrijgemaakt om scholen in de gelegenheid te stellen leerlingen te 

ondersteunen bij de negatieve effecten die de coronacrisis heeft 

gehad op het onderwijsproces en de ontwikkeling van leerlingen. Het 

gaat dan niet alleen om het wegwerken van eventuele achterstanden 

en extra vaksteun, maar ook om ondersteuning op sociaal-

emotioneel gebied, of bijvoorbeeld op het terrein van 

studievaardigheden. De scholen zijn nu gegevens aan het 

verzamelen op basis waarvan zij vaststellen aan welke 

ondersteuningsmiddelen er behoefte is, zodat deze tijdens de rest 

van dit schooljaar en tijdens de komende twee schooljaren 

gerealiseerd kunnen worden.

 

Nationaal Programma Onderwijs

 

Zelftesten

Deze week is onze school gestart met het toepassen 

van zelftesten in het geval van een besmetting met 

het COVID-19-virus in een klas. Deze testen zijn 

gratis en worden door de overheid verstrekt. In het 

geval van een besmetting krijgen de leerlingen uit 

de klas/lesgroep een zelftest die zij thuis kunnen 

uitvoeren. Op die manier kan eerder in beeld 

gebracht worden welke leerlingen mogelijk besmet 

zijn, zodat zij aanvullende maatregelen kunnen 

treffen. Het wordt dan ook duidelijk wie niet besmet 

is en zo niet onnodig in quarantaine hoeft te gaan. 

Deze manier van werken moet verspreiding van het 

virus tegengaan en zo bijdragen aan het 

terugdringen ervan. Het uitvoeren van zelftesten is 

vrijwillig. Vorige week hebben onze leerlingen en 

hun ouders/verzorgers per e-mail informatie over zelftesten ontvangen.



 

 

Online leerlingactiviteit

Op 28 april startte om 15 uur precies een race tegen de klok om onze ‘ontvoerde’ rector de heer 

Werleman te bevrijden. Twee weken geleden hadden de leerlingen al een uitnodiging gekregen om 

mee te doen aan een leerlingenactiviteit. Op de dag zelf zouden ze een mail met de benodigde 

informatie ontvangen. Als zij in die mail, die om 14.59 uur was verstuurd, op de link klikten, werden 

      ze naar de site www.vindonzerector.nl geleid.

LEES MEER

 

 Erasmus University College (EUC) -

junior programma succesvol afgerond

http://www.vindonzerector.nl/
https://www.deringvanputten.nl/online-leerlingactiviteit/


 

Op vrijdag 16 april namen Savannah Bestman, Linde Hartgerink en Lisa Schuyer uit 5 vwo 

een certificaat in ontvangst voor de succesvolle afronding van het EUCjr pre-university 

programma op het EUC in Rotterdam.

Gedurende acht intensieve woensdagen en vrijdagen werd er veel gevraagd van de EUCjr 

studenten. Onze drie leerlingen hebben zich stuk voor stuk in zowel academische als persoonlijke 

vaardigheden ontwikkeld. Het programma was grotendeels in het Engels: een flinke uitdaging! De 

leerlingen hebben een cursus in Retorica gevolgd, zo hebben zij geleerd voor een groep te spreken 

en te presenteren. Een ander onderdeel was het houden van een speech en er moest een 

zogenaamde Capstone ingeleverd worden, dit is een onderzoeksessay over een eigen gekozen 

onderwerp. Het programma werd afgesloten met een onlinedebat waarbij de juniors met elkaar in 

discussie gingen. De Ring is trots op Lisa, Savannah en Linde en feliciteert hen met het behalen 

van dit mooie certificaat.

We hopen volgend schooljaar weer op een vertegenwoordiging van onze school op het EUCjr. En 

wie weet is studeren aan dit Humanities College wel de toekomst voor een van hen!

De heer Michiel Thijssen & mevrouw Marloes Willemstijn 

Pre-University coördinatoren

 



 

Ondanks corona toch een uitwisseling

Normaal gesproken organiseren we ieder jaar een uitwisseling met zustergemeente Hürth 

(Duitsland) met de bovenbouwleerlingen die biologie in hun pakket hebben. Dit jaar dreigde dit door 

corona in het water te vallen, maar...... niets is minder waar! Deze week zijn we toch een 

uitwisseling gestart en nog internationaler dan anders. 

Onder leiding van Ard Vreugdenhil van Nature Connecting zijn de leerlingen deze week druk bezig 

met het vinden van oplossingen voor real life casussen. Tijdens de online meetings presenteren 

experts op het gebied van duurzaamheid een real life casus. Deze experts komen overal vandaan: 

Curaçao, Granada, Azoren, Spanje, Barbados. Een aantal houdt zich bezig met de conservatie van 

zeeschildpadden, maar ook het plastic probleem in de oceanen en het wolven ’probleem’ in Spanje, 

Duitsland en Nederland komen aan bod. Samen met de experts bedenken leerlingen hoe ze 

mensen meer bewust maken van hoe we als mens met de natuur omgaan en hoe we de genoemde 

problemen aan zouden kunnen pakken. Onze leerlingen werken samen met de leerlingen uit Hürth, 

waardoor we toch onze jaarlijkse uitwisseling hebben. Hopelijk kunnen we volgend jaar weer fysiek 

uitwisselen en ons 10-jarige jubileum vieren! 

Mevrouw Annemieke Goelema 

Voor meer informatie over wat Ard Vreugdenhil voor werk doet en voor een eventuele donatie kijk 

op de volgende site!

http://www.natureconnecting.org
http://www.natureconnecting.org


 

 

Dag tegen pesten

Op maandag 19 april was de 'landelijke dag tegen pesten'. Er werd in de les stilgestaan bij pesten 

en de gevolgen van pesten voor zowel slachtoffers, pestkoppen, meelopers en omstanders. En we 

 bouwden een muur tegen pesten met mooie spreuken, tekeningen en verhalen.

 

Heel De Ring bakt

16 april was de uiterlijke inleverdatum voor deelnemers aan de wedstrijd ‘Raad jij wie welke taart 

gebakken heeft?’ Uit de inzendingen is een winnares naar voren gekomen. De hoofdprijs is 

inmiddels uitgereikt. Als u ook nieuwsgierig bent naar de verschillende baksels van onze 

medewerkers met allerlei uiteenlopende persoonlijke details, ga dan naar de website.   ziet u  Hier

wie welke appeltaart gebakken heeft. Klopt het met wat u dacht?

https://www.deringvanputten.nl/heel-de-ring-bakt/


 

 



 

Jonge eendjes gesignaleerd in de binnentuin

Ieder schooljaar weer opnieuw kiest een moedereend onze binnentuin als broedplaats voor haar 

jongen. De leerlingen in de lokalen bij de binnentuin waren allemaal afgeleid toen er ineens 7 jonge 

eendjes in de tuin rondliepen. Helaas is er geen vijver of sloot in de binnentuin, waardoor de 

eendjes niet zouden kunnen overleven. We hebben dedierenambulance ingeschakeld. De 

dierenverzorgers hebben de kleintjes en hun moeder begeleid naar een sloot in de buurt. Hier 

kunnen de eendjes in alle vrijheid opgroeien.

 

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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