
 

Maandbrief - september 2021

Beste ouders/verzorgers,

Afgelopen maandag is schooljaar 2021-2022 gestart. Hopelijk heeft iedereen van een fijne zomervakantie 

genoten. Deze week hebben wij onze nieuwe brugklasleerlingen tijdens de kennismakingsdagen 

verwelkomd op hun nieuwe school. Via deze maandbrief heet ik namens alle medewerkers van De Ring van 

Putten de ouders van de brugklassers hartelijk welkom op onze school! Uw zoon/dochter zal zich vast snel 

thuis voelen op onze school.

In de maandbrief leest u berichten over activiteiten en ontwikkelingen op onze school. De maandbrief 

verschijnt iedere eerste vrijdag van de maand. Daarnaast houdt de school of de afdeling u op de hoogte via 

berichten die via e-mail naar u gestuurd worden.

Ik wens u en uw kind(eren) een gezond en goed schooljaar toe.

Met vriendelijke groeten,

 

Jeroen Werleman, 

rector

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


 

 

    

 Vakantieschema & agenda

Link naar de agenda

Herfstvakantie

Kerstvakantie

Voorjaarsvakantie

Tweede Paasdag

 Meivakantie

 

Hemelvaart

ma 18 oktober t/m vr 22 oktober 2021

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

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


 

De scholen voor voortgezet onderwijs in 

Nederland zijn na de zomervakantie weer 

‘volledig geopend’. Maar er moet rekening 

gehouden blijven worden met een aantal 

coronamaatregelen.

In de e-mail van vorige week bent u hierover 

geïnformeerd.

Tweede Pinksterdag

Zomervakantie

ma 6 juni 2022

ma 11 juli t/m vr 19 augustus 2022

 

De schoolgids van dit schooljaar 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

 

Naar school in coronatijd

 

Nieuwe afdelingsleiders en afdelings-

coördinatoren

Voor de zomervakantie zijn drie nieuwe afdelingscoördinatoren benoemd. Zij vervangen de collega’

s die met ingang van het nieuwe schooljaar andere werkzaamheden verrichten, of verlof hebben.

• Wouter Goossens is afdelingscoördinator op de havo-afdeling voor klas 2 havo en 3 havo.

• Op de mavo-afdeling is Marloes Willemstijn afdelingsleider voor 4 mavo.

• Virna Lisa Sundermann neemt op de brugklasafdeling als afdelingscoördinator de taken 

https://www.deringvanputten.nl/mail-25-08-21/
https://www.deringvanputten.nl/mail-25-08-21/
http://www.deringvanputten.nl/schoolgids-2019-2020/


 

waar gedurende het zwangerschapsverlof van Agnes Stoute.

 

Fietsen graveren bij De Ring van Putten

Helaas worden er in Nederland regelmatig fietsen, e-bikes en scooters gestolen.

Lees    het krantenartikel uit de Groot Nissewaard.hier

Op  staan BOA’s en politie bij De Ring van Putten om fietsen woensdagmiddag 8 september

kosteloos te graveren, te registreren en om uitleg te geven hoe leerlingen hun fiets kunnen 

beveiligen.

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.grootnissewaard.nl%2Fnieuws%2Falgemeen%2F150835%2Fgeef-fietsendieven-geen-kans-gebruik-altijd-een-tweede-slot-&data=04%7C01%7C%7Cc3fa793c8b9543f02be408d96ed1b104%7C198b5d56dacd4e41aef9bfcc81ba0b82%7C0%7C0%7C637662669157189444%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qWUxyr6AG1TN9B1Puojsr9Av5Rnk6cPN5WEPLeEPr44%3D&reserved=0


 

Informatie van de GGD

De GGD Rotterdam geeft in een algemene brief aan ouders van leerlingen van middelbare 

scholieren informatie over vaccineren, zelftesten en hygiëne. U kunt deze brief  lezen.hier 

Scholen krijgen soms vragen van ouders/verzorgers over ‘prikbussen’ van de GGD die op 

schoolpleinen zouden vaccineren.

De GGD heeft echter géén plannen -en heeft deze overigens ook nooit gehad- om op scholen of op 

schoolpleinen leerlingen te vaccineren of ‘prikbussen’ naar middelbare scholen in ons land te 

sturen. Kinderen vanaf 12 jaar nemen zelf het besluit om zich al dan niet te laten vaccineren. Hierbij 

wordt ervan uitgegaan dat zij voorafgaand daaraan met hun ouders/verzorgers over dit besluit 

hebben gesproken. Prikbussen op schoolpleinen zou de keuze van leerlingen voor vaccinatie 

kunnen beïnvloeden en de suggestie kunnen wekken dat dit buiten het zicht van de ouders

/verzorgers omgaat en dat is ongewenst. Ook voor (preventief) zelftesten geldt dat dit op basis van 

vrijwilligheid gebeurt.

Heeft u vragen of zorgen over de veiligheid of de maatregelen, bespreek deze dan met de school 

door een e-mail te sturen naar: info@deringvanputten.nl.

 

De reizen in klas vier

De buitenlandse reisweek voor de vierdeklassers die jaarlijks in de herfst wordt georganiseerd, gaat 

ook dit jaar vanwege de coronacrisis jammer genoeg niet door.

Zowel voor de vierdeklassers als voor de medewerkers die bij de organisatie zijn betrokken, is de 

teleurstelling hierover heel groot. Er zijn te veel onzekerheden over de maatregelen en beperkingen 

die er eind oktober eventueel op de bestemmingen zijn om nu met een gerust hart te kunnen 

besluiten de reizen naar het buitenland te laten doorgaan. De school moest hierover begin 

september besluiten, omdat een latere annulering tot hoge kosten voor de school en de ouders zou 

leiden. De leerlingen uit de vierde klassen en hun ouders en verzorgers hebben hierover inmiddels 

een bericht ontvangen. Daarin staat ook dat de school druk bezig is met het onderzoeken van de 

mogelijkheden om in de week van de geplande reisweek voor de vierdeklassers een meerdaagse 

binnenlandse schoolreis te organiseren.

https://www.deringvanputten.nl/assets/uploads/2021/09/GGD-brief-nieuw-schooljaar-DEF-2.0.pdf


 

Fotograaf

Op maandag 6 en dinsdag 7 september bezoekt de 

fotograaf onze school. 

Wanneer uw kind op de foto gaat, is  te zien. hier

 

 

 

Pauzestewards

Zes jaar geleden zijn wij gestart met het werken met pauzestewards. Dit houdt in dat leerlingen toezicht 

houden tijdens de pauzes.  

Stewards spreken medeleerlingen aan wanneer er rommel op de grond ligt en vragen hen dit op te ruimen. 

Al snel leidde dit tot een opgeruimde school. Wij kunnen stellen dat deze methode ontzettend goed werkt en 

zijn daar trots op.

https://www.deringvanputten.nl/schema-fotograaf-3-en-4-september/


 

 

Verslag kennismakingsdagen brugklas

Zoals ieder jaar beginnen we het nieuwe schooljaar voor de brugklassers met de kennismakingsdagen. 

Kennismaken met het gebouw, de organisatie, de klassencoach en vooral met de nieuwe klasgenootjes. 

Op maandag 30 augustus begonnen onze brugklasleerlingen met hun eerste echte kennismaking in de klas, 

een speurtocht door het gebouw en het werken in het kennismakingsboekje. Hierin kwamen vele 

onderwerpen aan de orde zoals het rooster, de kluisjes en het gebruik van mobiele telefoons. De meeste 

leerlingen kenden aan het eind van de dag alle namen van hun klasgenootjes al en konden hun weg in het 

gebouw vinden. 

Op dinsdag was er door de sportdocenten een sportdag speciaal voor de brugklasleerlingen georganiseerd. 

De leerlingen moesten o.a. in groepjes een parcours afleggen. Hierbij was wederom het doel je nieuwe 

klasgenoten te leren kennen door samen te werken of door tegen elkaar te strijden. 

Woensdag zijn we met alle brugklasleerlingen naar de bowlingbaan geweest. Na heel wat gegooide strikes 

hebben we deze dag afgesloten met een hapje en een drankje.    

De klassencoaches, coördinatoren en afdelingsleider kijken met veel voldoening terug op de 

kennismakingsdagen en zijn zeer tevreden over hoe onze nieuwe leerlingen tijdens de eerste lesdagen met 

 elkaar zijn omgegaan. Het zijn hopelijk voortekenen voor een leuk, gezellig en leerzaam schooljaar.  



 

 

Het schoolfeest is uitgesteld



 

 

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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