
 

Maandbrief - december 2020

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

Waarschijnlijk zal iedereen zich 2020 blijven herinneren als het jaar waarin corona ons leven volledig op zijn 

kop zette. Laten wij hopen dat 2021 het jaar wordt waarin alles weer normaal wordt. 

Op veel plekken in onze samenleving doen mensen hun best om ondanks de coronacrisis hun werk zo goed 

als mogelijk is te verrichten. Dat geldt onder andere voor de mensen die in het onderwijs werken en zeker 

ook voor de leerlingen aan wie zij lesgeven. Jongeren missen veel in een tijd waarin zij juist zouden moeten 

beleven en ontdekken. Dat merken wij vanzelfsprekend ook op school: vrijwel geen van de extra activiteiten 

zijn sinds maart doorgegaan. Ik heb er dan ook veel bewondering voor dat de leerlingen en medewerkers 

van De Ring hun schouders onder het schoolwerk blijven zetten! 

Elke vakantie komt altijd als geroepen, maar ik heb de indruk dat de kerstvakantie dit jaar extra welkom is. 

Namens de medewerkers van De Ring van Putten wens ik al onze leerlingen en hun familie een prettige 

vakantie toe en graag tot ziens in 2021! 

Met vriendelijke groeten,

Jeroen Werleman, 

rector

 

    

 Vakantieschema & agenda



 

Link naar de agenda

Kerstvakantie 

Voorjaarsvakantie 

Goede Vrijdag 

Tweede Paasdag 

Koningsdag 

Meivakantie 

Pinksteren 

Zomervakantie

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

 

Brengen en halen? Parkeer op de Hoepelmaker

Bij slecht weer neemt het aantal leerlingen toe dat met de auto 

gebracht en gehaald wordt. 

Aangezien de Groenewoudlaan geen doorgaande route is, moeten 

auto’s keren voor de krappe ingang van het schoolplein of op het 

schoolplein. Dit levert gevaarlijke situaties op en het leidt af en toe 

helaas tot een ongeluk(je). Daarom: rijd bij brengen en halen met de 

auto naar de Hoepelmaker toe. Deze straat ligt tegenover de school en 

biedt voldoende ruimte om veilig even te stoppen en kinderen af te 

zetten of op te halen.

 

Convenant Schoolveiligheid

De gemeente Nissewaard, de scholen voor voortgezet onderwijs in Spijkenisse, de politie en jongerenwerk 

voelen zich allemaal medeverantwoordelijk voor een veilige omgeving voor jongeren. Daarom hebben deze 

partijen onlangs het ‘Convenant Schoolveiligheid’ geactualiseerd. Hierin staan de afspraken die bijdragen 

aan de veiligheid in Spijkenisse: op straat en in de scholen. Dit convenant is te vinden op de  van website

onze school.

http://www.deringvanputten.nl/schoolinformatie/agenda/
https://www.deringvanputten.nl/assets/uploads/2020/12/Convenant-Schoolveiligheid-definitief.pdf


 

 

 

Kluisjescontrole

Een van de afspraken die in het Convenant Schoolveiligheid is 

opgenomen, heeft betrekking op de mogelijkheid voor een periodieke 

controle van de kluisjes van onze leerlingen. In ons schoolreglement 

wordt deze actie ook genoemd. 

Het doel hiervan is erop toezien dat leerlingen geen zaken mee naar 

school meenemen die niet zijn toegestaan. Denk hierbij onder andere aan 

vuurwerk -dit is in deze tijd van het jaar altijd een aandachtspunt. 

Vandaag heeft onze wijkagent met een aantal collega’s steekproefsgewijs een aantal kluisjes op onze school 

gecontroleerd. Er zijn geen bijzonderheden aangetroffen.

Als een kluisje gecontroleerd is, is er een flyer achtergelaten.



 

 

 

Extra aanpassingen ventilatie

Regelmatig ventileren is een van de maatregelen die eraan moeten bijdragen dat de verspreiding van het 

coronavirus op scholen zoveel mogelijk beperkt wordt. In veel van onze lokalen is dit goed mogelijk via de 

ramen en deuren. 

In enkele lokalen in de ‘toren’ moeten aanpassingen getroffen worden. Deze worden in de kerstvakantie 

uitgevoerd: in sommige lokalen worden extra kiepramen gemonteerd.

 

Gezonde school

Oudervereniging schenkt leerlingen en 

personeel waterflessen, watertappunten 

officieel in gebruikgenomen, rookvrije 

school, gezonde schoolkantine en High Five



 

 

We werken er hard aan om op onze school een gezonde omgeving te creëren voor onze leerlingen en 

medewerkers. Hiertoe heeft de school enkele initiatieven genomen waar we u graag meer over vertellen.

Woensdag 9 december was wethouder Wouter Struijk van de gemeente Nissewaard op bezoek op onze school 

om bijzondere momenten met ons te delen die vooral te maken hebben met de gezondheid van onze leerlingen 

en medewerkers.

Lees verder

Artikel in Groot Nissewaard

https://www.deringvanputten.nl/gezonde-school/
https://www.grootnissewaard.nl/nieuws/algemeen/119708/in-de-ring-van-putten-je-eigen-kleurige-flesje-water-tappen?fbclid=IwAR1f9hd2pWpfm8A3C3i-WremqbiU1LLgwqX-5F0qkgu9PzQoujlRPsRkjRc


 

 

Het onderwijscafé: praat mee over het 

onderwijs op De Ring

Wij praten regelmatig met de leden van de oudervereniging en de leerlingen uit de leerlingenraad over 

onderwerpen die met ons onderwijs te maken hebben. Zeker sinds de start van De nieuwe Ring is het goed 

om hierover af en toe van gedachten te wisselen. 

Sinds vorig schooljaar kent onze school daarom het ‘onderwijscafé’: ouders/verzorgers van onze leerlingen 

en leden van de ontwikkelgroep onderwijs en de schoolleiding praten met elkaar over het onderwijs op De 

Ring. 

Wilt u hieraan (weer) deelnemen? Meld u dan aan door een e-mail te sturen naar Sylvia van Polen: 

pln@deringvanputten.nl. 

We willen een groep samenstellen van ongeveer 15 ouders/verzorgers. De volgende bijeenkomst van het 

onderwijscafé is donderdagavond 7 januari. De datum en de vorm van de bijeenkomst zijn onder 

voorbehoud van de coronaregels.



 

 

De Ring, klaar voor jouw toekomst

Misschien heeft u het nieuwe promotiefilmpje van De Ring al voorbij zien komen waarin een aantal oud-

leerlingen een rol heeft.

 



 

Paarse Vrijdag

Vandaag, vrijdag 11 december, benadrukken wij tijdens   weer graag dat je op De Paarse Vrijdag 

Ring kunt zijn wie je bent. 

Paarse Vrijdag is dé grote actie-dag van de GSA (  ). Door elk jaar op Gender & Sexuality Alliance

de 2e vrijdag in december de school paars te kleuren, zet de GSA zich in voor seksuele- en gender-

diversiteit als norm.

De school riep medewerkers en leerlingen op om iets in de kleur paars of roze te dragen.

 

https://www.gsanetwerk.nl/


   

Kunst van het nu van brugklassers

Enige werken uit de brugklas voor het vak beeldende vorming over de tijd waar we nu in leven.

 

Gevraagd voor talent-uur Tech Inside: oude 

apparatuur!

Sinds eind september slopen zo'n 15 onderbouwleerlingen oude elektrische apparaten in het talentuur Tech 

Inside. Ze zijn zo enthousiast, dat we hard door de spullen heen gaan.

Heeft u nog oude projectoren, transformatoren, meetkastjes, televisies, koffiezetapparaten, printers, VHS-

recorders enz enz. dan zijn wij er ontzettend blij mee. Alles mag, als er maar een stekker aan zit, van groot 

tot klein.

 Apparaten kunnen in W11 ingeleverd worden bij meneer Thijssen.

Alvast ontzettend bedankt!



 

 

Talentuur mode



 

 

Bij het talentuur mode worden sweaters gemaakt. De capuchon is al af en de mondkapjes zijn ook 

zelfgemaakt. Knap hoor meiden!

 

 



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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