
 

Maandbrief - 2021n  ovember 

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

In de week voor de herfstvakantie overleed onverwachts de heer Werner Barelds, de 

onderhoudsmedewerker van onze school. Zijn overlijden is voor iedereen die met hem 

samenwerkte een groot verlies en dat geldt vanzelfsprekend vooral voor zijn gezin en zijn 

familie. Het is goed om te zien dat zij veel steunbetuigingen ontvangen. Dat helpt ze in deze 

verdrietige tijd.  

Deze week staat in het teken van de eerste toetsweek en de reis- en projectweek van de 

vierdeklassers. Toen wij na de zomervakantie moesten besluiten of de reisweek van klas 4 dit jaar 

zou kunnen doorgaan, was er vanwege de coronamaatregelen te veel onzeker om de buitenlandse 

reizen zonder meer te organiseren en wij hebben helaas moeten besluiten deze reizen te 

annuleren. Het is heel fijn dat een binnenlands alternatief wél mogelijk was. Deze week zijn onze 

vierdeklassers naar Texel of Maastricht gegaan. De leerlingen die hieraan niet hebben 

deelgenomen, volgden deze week een van de projecten. 

Zoals u weet, heeft de overheid middelen beschikbaar gesteld om onder andere 

onderwijsachterstanden aan te pakken die door de effecten van de lockdown zijn 

veroorzaakt. Leerlingen van De Ring kunnen bijvoorbeeld deelnemen aan extra ondersteuning die 

voorafgaand aan toetsweken wordt aangeboden. Deze ondersteuning vindt buiten het lesrooster om 

plaats –en soms is dat in het weekend. Via de afdelingsleiding van uw kind wordt u hiervan op de 

hoogte gehouden. 

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


U kunt het zich vast nog herinneren: in groep 8 van de basisschool oriënteren de leerlingen en hun 

ouders zich op de middelbare school. Daarom verzorgen wij verschillende informatieactiviteiten, 

zodat zij alles te weten kunnen komen over De Ring van Putten. Een van die activiteiten is de 

informatiemarkt  de De Ring op 30 november organiseert.    kunt u daarover meer lezen. In d  ie  Hier

deze maandbrief vertellen wij u meer over hoe wij de basisschoolleerlingen informeren. 

Met vriendelijke groeten,  

Jeroen Werleman, rector 

 

    

 Vakantieschema & agenda

Link naar de agenda

Kerstvakantie

Voorjaarsvakantie

Tweede Paasdag

 Meivakantie

 

Hemelvaart

Tweede Pinksterdag

Zomervakantie

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

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.

Schoolgids 2021-2022

 

 

https://www.deringvanputten.nl/groep7en8/kom-je-ook/sneak-preview-op-30-november-2021/#gform_3
http://www.deringvanputten.nl/schoolinformatie/agenda/
http://www.deringvanputten.nl/schoolgids-2019-2020/


In memoriam: de heer Barelds 

Op dinsdag 12 oktober ontvingen wij het verdrietige bericht dat de heer Werner Barelds, de 

onderhoudsmedewerker van onze school, die nacht onverwacht was overleden.  

Onze gedachten gaan op de eerste plaats uit naar zijn vrouw en zoon en hun familie die een groot 

verlies moeten verwerken. Wij wensen hun al het goede toe. 

  

De heer Barelds werkte sinds 2010 op onze school en heeft een heel grote bijdrage geleverd aan 

het onderhoud en de uitstraling van ons schoolgebouw. Dankzij zijn inspanningen zijn in de loop der 

jaren alle klaslokalen en vrijwel alle overige ruimten gerenoveerd en aangepast aan de eisen van de 

tijd. Hij heeft ervoor gezorgd dat zowel de leerlingen als de medewerkers in een prettige omgeving 

naar school kunnen. Dat dit heel belangrijk is, ervaren wij iedere dag. 

Bovendien was hij de drijvende kracht achter de techniekgroep van leerlingenvereniging K’68. 

Samen met de leerlingen van K’68 zorgde de heer Barelds ervoor dat de technische details tijdens 

schoolfeesten, uitvoeringen en optredens perfect verzorgd waren. Hij had er plezier in om met deze 

leerlingen samen te werken en hen te begeleiden. De leerlingen van de deze techniekgroep hebben 

veel van hem geleerd. 

Onze school verliest met het overlijden van de heer Barelds een betrokken en gemotiveerde collega 

-De Ring was zíjn school. Wij zijn hem dankbaar voor de samenwerking en voor alles at hij  w

gedaan heeft voor de leerlingen en de collega’s van onze school. Wij gaan hem missen. 

Namens de leerlingen en medewerkers van osg De Ring van Putten, 

Jeroen Werleman, rector 

 

Aangescherpte coronamaatregelen treffen 

middelbare scholen niet

Met ingang van aanstaande zaterdag is in Nederland een aantal nieuwe coronamaatregelen (weer) 

van kracht. Vooralsnog hebben deze geen betrekking op het middelbaar 

onderwijs. Het betekent dat wij op school onverkort aandacht moeten blijven houden voor de 

bestaande gedrags- en hygiënemaatregelen: thuisblijvenbij coronagerelateerde klachten en 

je laten testen, regelmatig je handen wassen, geen handen schudden en hoesten en niezen in 

je elleboog.  

Op school zijn zelftesten voor leerlingen en medewerkers gratis af te halen bij een van de balies. 

 



AV   (ouderportaal)G

Hierbij verzoeken wij de ouders die de vragen betreffende de privacywet (avg) nog niet hebben 

beantwoord, dit alsnog te doen. 

De vragen vindt u in het ouderportaal onder het kopje 'privacy'. 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

 

De reizen  in klas vier   en projecten

Reisweek 

Even zag het ernaar uit dat dit schooljaar de reisweek voor de vierdeklassers niet zou kunnen 

doorgaan. Net als vorig jaar dreigden de coronamaatregelen roet in het eten te gooien. Gelukkig 

konden de buitenlandse bestemmingen worden omgeboekt naar twee binnenlandse reisdoelen: 

Texel en Maastricht. Afgelopen week zijn twee groepen leerlingen op reis geweest en wat een 

enerverende week hebben zij gehad!

LEES DE VERSLAGEN HIER

 Foto's Maastricht boven en Texel onder)(

https://www.deringvanputten.nl/reisweek-vierde-klassen/


 



 

Projectweek 

Afgelopen week hebben de leerlingen die niet mee op reis gingen naar Texel of Maastricht een 

afwisselende en inspannende week gehad op school, elders in Spijkenisse of in Rotterdam. Op 

verzoek van de projectweekcoördinator, mevrouw Makay, hebben verschillende docenten op 

creatieve wijze invulling gegeven aan de projectweek.

LEES DE VERSLAGEN HIER

Foto's: sport, muziek, dans en Berlijn

https://www.deringvanputten.nl/projectweek-vierde-klassen/


 

 

 



 

 

Schrijvers bezoeken De Ring

Özcan Akyol heeft primeur op De Ring van Putten 

Op vrijdag 15 oktober heeft schrijver en columnist Öz an Akyol, kortweg Eus, De Ring van Putten  c

bezocht. De leerlingen van de vierde klassen havo en vwo hebben bij toerbeurt geluisterd naar de 

visie van Akyol en zijn daarna met hem in gesprek gegaan. Veel leerlingen kenden hem van de tv 

waarop hij met grote regelmaat te zien is. 

LEES VERDER

   Maren Stoffels ontmoet onze brugklassers

Was 2,5 week geleden schrijver Özcan Akyol onze gast op school, woensdag 3 november 

ontvingen wij schrijfster Maren Stoffels.

En het was niet de eerste keer dat Maren onze school bezocht. Al 15 jaar weet zij onze 

brugklassers te boeien met verhalen over de boeken die zij heeft geschreven. En dat zijn er nogal 

wat; inmiddels heeft zij haar 30e boek geschreven! 

LEES VERDER

 

Informatie groep 8

https://www.deringvanputten.nl/10291-2/
https://www.deringvanputten.nl/maren-stoffels-ontmoet-onze-brugklassers/


Het laatste jaar op de basisschool staat onder andere in het teken van de oriëntatie op de school 

voor voortgezet onderwijs. Onder het motto ‘Op De Ring maak je de reis van je leven’, geven wij 

volop informatie over onze school aan basisschoolleerlingen uit groep 8 en hun ouders. 

Zo verzorgt De Ring deze weken op verschillende basisscholen informatieavonden voor de ouders 

van groep 8-leerlingen. Verder kunnen kinderen met een vwo-advies deelnemen aan 

de Topklas van De Ring. Zij kunnen zich   opgeven voor deelname. hier

Op dinsdag 30 november organiseert de school een   voor groep 8-leerlingen en informatiemarkt 

hun ouders.

Tijdens deze avond vertellen wij ze alles over onze school en kunnen zij ons al hun vragen stellen. 

Tijdens de minilessen komen de hoogste klassen van de basisschool met hun juf of meester een 

ochtend of middag meedraaien in de brugklas van De Ring. Dan ervaren de leerlingen zelf hoe het 

is om een brugklasser op De Ring te zijn. 

En natuurlijk is er dit schooljaar weer een   . Deze keer is dat op zaterdag 5 februari Open Huis

2022. Iedereen is dan van harte welkom! 

https://www.deringvanputten.nl/groep7en8/topklas/wil-jij-in-onze-topklas/
https://www.deringvanputten.nl/groep7en8/kom-je-ook/sneak-preview-op-30-november-2021/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ftrack.wis.nl%2Ftrack%2Fclick%2F30324083%2Fwww.deringvanputten.nl%3Fp%3DeyJzIjoiZnoxT3ZURXlrZUR5Z1kyLTcwSGNPbDluNEc4IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDMyNDA4MyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5kZXJpbmd2YW5wdXR0ZW4ubmxcXFwvZ3JvZXA3ZW44XFxcL2tvbS1qZS1vb2tcXFwvb3Blbi1odWlzXFxcL1wiLFwiaWRcIjpcImIyYjZiODBlYjhlZTRiYjQ5ZjBiMDVkYmMzYjE2MzEwXCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiYTQyZGQ3NzVkMGVlMTNiNGEzZTFmMzliMWMxYzg3NTk3NzhiNzIzMVwiXX0ifQ&data=04%7C01%7C%7Cef5ade9483e24462699d08d99facfe73%7C198b5d56dacd4e41aef9bfcc81ba0b82%7C0%7C0%7C637716387613203163%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=9lmUPwxmNskUUtrryEe01lmutpAplvbI3ugrzoELy4I%3D&reserved=0


 

 



Thema-avond en jaarvergadering 

oudervereniging 

Het bestuur van de Oudervereniging geeft tijdens de jaarvergadering inzicht in de activiteiten 

van het afgelopen schooljaar en over hoe de vrijwillige ouderbijdrage is besteed. Deze vergadering 

wordt doorgaans gecombineerd met een thema-avond over een actueel onderwerp. 

Wegens de geldende Corona-maatregelen kan zowel de thema-avond als de jaarvergadering die 

gepland stond op 11 november helaas geen doorgang vinden. De oudervereniging streeft ernaar 

later in het schooljaar alsnog een thema-avond te organiseren en zal u hiervan op de hoogte 

 houden. Op onze website vindt u   hier  zo spoedig mogelijk alle stukken over het 

afgelopen schooljaar. U vindt hier ook ons e-mailadres.

Heeft u vragen voor de oudervereniging, neem dan gerust via het eerdergenoemde e-

mailadres contact op met het bestuur.

 

 Tentoonstelling „Die DDR - Das verschwundene 

Deutschland“  

  Duitsland is weer één land. Na 40 jaar van elkaar gescheiden te zijn geweest, zijn 3 oktober 1990:

de mensen uit West- en Oost-Duitsland weer herenigd. De “socialistisch-communistische heilstaat” 

DDR (Duitse Democratische Republiek) houdt op te bestaan. 

De tentoonstelling    op De Ring van Putten, “Die DDR – Das verschwundene Deutschland“

georganiseerd door de vakgroep Duits, geeft leerlingen en docenten een beeld van dit verdwenen 

Duitsland. 

In twee vitrines is een ruime collectie curiositeiten uit de DDR tentoongesteld: Van een echt stuk 

Berlijnse Muur, inclusief prikkeldraad, tot een telefoon van de geheime dienst Stasi. Of wat te 

denken van een voorkant van een Trabant: Dé Volkswagen van de DDR. Een officierspet van het 

Oost-Duitse Volksleger (NVA) is ook te bewonderen.

Hoewel de tentoongestelde voorwerpen soms nostalgische gevoelens op kunnen roepen, laat de 

tentoonstelling ook de misdadige en mensonterende kanten van de Duitse Democratische 

Republiek zien. Zo is de foto van Chris Gueffroy te zien: De laatste DDR-burger die tijdens de vlucht 

naar West-Berlijn op 6 februari 1989 werd doodgeschoten door de Grenzpolizei. Dit is slechts één 

voorbeeld van het geweld en de stelselmatige onderdrukking uitgeoefend door het DDR-regime. 

De vitrines bevinden zich, hoe kan het ook anders, op de begane grond van de   vleugel (bij Oost

lokaal beeldende vorming) en de   vleugel (brugklassen). De tentoonstelling is nog tot en met  West 1

  te zien.2 november

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ftrack.wis.nl%2Ftrack%2Fclick%2F30324083%2Fwww.deringvanputten.nl%3Fp%3DeyJzIjoiVnRYNDAweG5hczhlVnVhR3hHbXVuR3V2ejVFIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDMyNDA4MyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5kZXJpbmd2YW5wdXR0ZW4ubmxcXFwvb3VkZXJzXFxcL291ZGVydmVyZW5pZ2luZy0yXFxcL2RlLW91ZGVydmVyZW5pZ2luZ1xcXC9cIixcImlkXCI6XCJiMmI2YjgwZWI4ZWU0YmI0OWYwYjA1ZGJjM2IxNjMxMFwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjQ5MzE0Nzc3NDkzZDE1MTMxODJiZmFkMThhNDBiZTk3YjdhZGI5ZTJcIl19In0&data=04%7C01%7C%7Cef5ade9483e24462699d08d99facfe73%7C198b5d56dacd4e41aef9bfcc81ba0b82%7C0%7C0%7C637716387613213119%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=X56tIX2tbrZZn0H79VgpOW1ituJ0ayKT81Y6RCU5Hxg%3D&reserved=0


 

 

 

 

De week van de veiligheid 

In de week van 11 oktober was het de week van de veiligheid. 

Een aantal politiemensen en BOA’s zijn tijdens een van de pauzes met leerlingen in gesprek 

gegaan over geweld en veiligheid op straat en hebben informatie gegeven over de 

 landelijke wapeninleveractie, daarbij werd   deze flyer  uitgereikt.

 

Ingekomen stuk van het JOZ

Ouderbijeenkomst JOZ, voor ouders/verzorgers van opgroeiende kinderen 

JOZ is de partner van de gemeente Nissewaard die zich bezighoudt met jeugdwerk. De 

jongerenwerkers en jeugdhulpverleners van JOZ zijn op verschillende plekken binnen de gemeente 

actief en betrokken bij diverse activiteiten die met jongeren te maken hebben. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/ap/w-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fonderwijsgroepgalilei365.sharepoint.com%2F%3Aw%3A%2Fr%2Fsites%2FStartrvp%2F_layouts%2F15%2FDoc.aspx%3Fsourcedoc%3D%257B2A902E38-C1D8-4B1A-BDBF-D43D53982EF6%257D%26file%3DWapeninleveractie%252011-17%2520oktober%25202021.docx%26action%3Ddefault%26mobileredirect%3Dtrue&data=04%7C01%7C%7Cfd5e2b402ea549872e0008d99f7fc9f3%7C198b5d56dacd4e41aef9bfcc81ba0b82%7C0%7C0%7C637716193453791895%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=CmxSHKGg1sLEm%2B0h6oHXjBeWVSVtqxPYEAVckpzQ9P8%3D&reserved=0


In november organiseert JOZ een aantal bijeenkomsten voor ouders van opgroeiende kinderen 

waarin advies en begeleiding wordt geboden aan ouders die meer willen weten over pubers. In 

onderstaande flyer van JOZ leest u meer over deze bijeenkomsten.



 

 



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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