
 

Maandbrief - oktober 2020

Beste ouders/verzorgers,

Normaal gesproken is dit de periode waarin de vierdeklassers zich voorbereiden op hun reisweek. Tot en 

met vorig schooljaar vond deze altijd plaats in de week voorafgaand aan de herfstvakantie, maar door de 

coronacrisis gaat deze dit jaar helaas niet door. Dat is voor onze vierdeklassers een grote teleurstelling.

Zoals het er nu naar uitziet, zal ook dit schooljaar in het teken staan van de maatregelen die voortkomen uit 

de coronacrisis. We hebben van het afgelopen schooljaar geleerd, dat deze maatregelen zich niet laten 

voorspellen. U ontvangt vandaag naast de maandbrief een ‘coronabericht’ waarin u meer leest over de 

recente ontwikkelingen rondom de landelijke coronamaatregelen.

En hoewel het dus geen gewoon schooljaar is, is er toch ook veel als vanouds. Zo voelen onze brugklassers 

zich na een paar weken op ‘de middelbare’ al helemaal thuis, zijn we gestart met de keuze-uren en zijn de 

eerste toetsen gepland, of al afgenomen.

De medewerkers van onze school spannen zich ervoor in om -rekening houdend met de beperkingen- er 

ook nu een mooi en leerzaam schooljaar van te maken!

Met vriendelijke groeten,

Jeroen Werleman, 

rector

 



 

    

 Vakantieschema & agenda

Link naar de agenda

Herfstvakantie 

Kerstvakantie 

Voorjaarsvakantie 

Goede Vrijdag 

Tweede Paasdag 

Koningsdag 

Meivakantie 

Pinksteren 

Zomervakantie

ma 19 oktober 2020 t/m vr 23 oktober 2020 

ma 21 december 2020 t/m vr 1 januari 2021 

ma 22 februari 2021 t/m vr 26 februari 2021 

vr 2 april 2021 

ma 5 april 2021 

di 27 april 2021 

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

 

Coronabericht

Afgelopen maandag hebben minister-president Rutte 

en minister De Jonge tijdens een persconferentie een 

aantal nieuwe maatregelen aangekondigd die de 

verspreiding van Covid-19 moeten terugdringen. 

Op welke manier wij hiermee op onze school rekening 

moeten houden, lezen leerlingen en ouders in het 

‘coronabericht’ dat zij vandaag per e-mail ontvangen.

  Ziek naar huis

Personeelsleden en leerlingen blijven thuis indien zij zelf luchtweg- en ziekteklachten hebben en bij 

koorts boven de 38°C. Zij blijven ook thuis indien een van hun huisgenoten zowel ziekteklachten als 

koorts heeft. Men gaat pas weer naar school indien iedereen binnen het huishouden 24 uur geen 

klachten meer heeft. 

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


Als leerlingen of personeelsleden tijdens de schooldag klachten ontwikkelen, gaat men ‘ziek naar 

huis’. In het geval van leerlingen worden eventuele broers en zussen dan ook geïnformeerd en naar 

huis gestuurd als zij ook klachten hebben. Ouders/verzorgers worden op de hoogte gesteld. 

Testen op Covid-19 

Iedereen met Covid-19 gerelateerde klachten kan zich laten testen. Kijk voor meer informatie op 

www.rijksoverheid.nl.

 

Gedeeltelijke teruggave vrijwillige 

ouderbijdrage 2019-2020

De oudervereniging heeft aan de ouders/verzorgers een e-mail gestuurd over de ouderbijdrage over het 

schooljaar 2019-2020. Hierin schrijft de oudervereniging dat zij vorig schooljaar vanwege de coronacrisis 

niet alle activiteiten heeft kunnen organiseren die zij gepland had. Dat betekent dat zij de ouderbijdrage niet 

volledig heeft kunnen benutten. Daarom heeft de oudervereniging besloten om aan de ouders/verzorgers 

die vorig jaar de ouderbijdrage hebben voldaan de helft van de bijdrage over dat jaar terug te storten.

De financiële administratie van onze onderwijsgroep zorgt ervoor dat dit uiterlijk eind oktober 

gebeurt.

 

Toetsweek 1 vanaf 2 november

Aangezien de reisweek voor klas 4 dit jaar niet doorgaat, is de eerste toetsweek van dit schooljaar 

verschoven naar een moment ná de herfstvakantie.

Dit jaar is de toetsweek in de week van 2 november. Deze toetsweek is voor alle leerlingen uit alle 

afdelingen. Zij volgen de toetsen volgens een aangepast rooster. Dit toetsrooster wordt binnenkort 

bekendgemaakt.

 

Ventileren

Scholen moeten klaslokalen maximaal ventileren. Dat betekent dat niet alleen de ventilatieapparatuur op 

volle toeren moet draaien, maar ook dat de ramen en deuren van lokalen geopend moeten zijn. Als het 



 

buiten niet te koud is, is dat niet zo bezwaarlijk. Nu het echter herfst wordt, is het in de lokalen niet altijd 

behaaglijk. Wij adviseren de leerlingen dan ook: houd het weerbericht goed in de gaten en pas je 

kledingkeuze aan.

 

Pre-university

De Ring van Putten biedt gemotiveerde, nieuwsgierige leerlingen uit 5 (en 6) vwo de kans om zich 

te verdiepen in een bepaald onderwerp op de universiteit van Leiden of Delft. Deze pre-University 

Classes doen denken aan een masterclass die bestaat uit meerdere bijeenkomsten. Bij de Pre-

Classes maken ze aan de hand van een thema kennis met een onderzoeksgebied van een 

opleiding van hun keuze.

De belangrijkste selectiecriteria voor de Pre-Classes zijn schoolprestaties en motivatie. Aangezien 

het volgen van een Pre-Class extra inzet van de leerling vraagt naast het reguliere schoolwerk, is 

het programma in eerste instantie bedoeld voor scholieren die het vwo goed aankunnen en 

bovengemiddelde goede cijfers halen.

 

Actualiteitentoets

Start actualiteitentoets 

ONDERBOUW 35-26-36

Toets 1:

Bijhouden nieuws vanaf zaterdag 3 oktober

Maandag 5 oktober staan de onderwerpen op de website en hangt er een overzicht van in lokaal Z3.

De leerlingen houden het nieuws rondom de aangekondigde onderwerpen tot zondag 11 oktober 

bij. De eerste actualiteitentoets van dit schooljaar wordt afgenomen op donderdag 15 oktober.



 

Schoolkat

Regelmatig komt hij onze school 

binnenwandelen, deze buurtbewoner.

Van de week had hij het wel heel erg naar zijn 

zin, want hij nestelde zich lekker tussen de 

papieren op de administratie.

 

 

 

De Duitslanddag en 30 Jahre Deutsche Einheit



 

Op maandag 14 september vond de 'Duitslanddag' plaats. 

Razendsnel gaf Dex Groeneweg uit 6 vwo gehoor aan een oproep om deel te nemen aan een livestream 

met betrekking tot de 'Duitslanddag' die georganiseerd werd door de Duits-Nederlandse Handelskamer.

De stream werd gehost door televisiepresentator Klaas van Kruistum (bekend van tv)

Dex is tijdens deze livestream in gesprek geweest met de Duitse ambassadeur de heer Brengelmann.

Hij heeft dit uitmuntend gedaan en het regende complimenten alom. Sehr gut gemacht, Dex!

Meer informatie:  https://duitslanddag.nl

 

Liebe SchülerInnen,

am 3. Oktober feiert Deutschland 30 Jahre ‘Deutsche Einheit’. 

Zu dieser Gelegenheit wollen wir euch einladen mitzumachen bei einer Challenge:

Schlage im Internet nach worum es geht beim Tag der Deutschen Einheit.

Benutze zum Beispiel: 

 https://tag-der-deutschen-einheit.de/

 https://de.wikipedia.org/wiki/Tag_der_Deutschen_Einheit

https://duitslandinstituut.nl/artikel/40001/fruhstucksei-woche-40-30-jahre-einheit

Mach/schreib zu dieser Gelegenheit:

• Ein Lied oder

• Einen Rap oder

http://duitslanddag.nl
https://tag-der-deutschen-einheit.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Tag_der_Deutschen_Einheit
https://duitslandinstituut.nl/artikel/40001/fruhstucksei-woche-40-30-jahre-einheit


 

• Ein Gedicht oder 

• Eine Geschichte oder

• Ein Video (max 2. Minuten) oder

• Ein Quiz oder

• Denk dir selber etwas Schönes aus

Bedingungen:

1. auf Deutsch 

2. über den Tag der Deutschen Einheit oder um Deutschland zu gratulieren.

Schick deine Einsendung bitte per e-mail an die Fachgruppe Deutsch: 

gar@deringvanputten.nl

Deadline: 16. Oktober 2020, 17:00 Uhr

Schreib deinen Namen und deine Klasse dazu.

Die beste, schönste und originellste Einsendung gewinnt ein Geschenkpaket 

Spätestens am 30. Oktober geben wir den Gewinner auf Facebook bekannt.

Liebe Grüsse 

die Fachgruppe Deutsch als Fremdsprache der RVP

 

Telefonisch contact: 

0181-457144

Contact via e-mail: 

info@deringvanputten.nl

Bezoekadres: 

Groenewoudlaan 25 

3201 LP Spijkenisse

mailto:gar@deringvanputten.nl


Postadres: 

Postbus 175 

3200 AD Spijkenisse 
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