
Maandbrief - februari 2020

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

Bij ‘trends’ denk je vaak aan onschuldige verschijnselen die enige tijd in de mode zijn: muziek, kleding, 

enzovoort. De trend dat het onder sommige jongeren in Nederland populair is om op straat (steek)wapens 

bij zich te dragen –en soms ook te gebruiken- is echter van een heel andere orde. 

Van een trend lijkt helaas sprake te zijn. In de media verschijnen de afgelopen maanden berichten over 

incidenten uit het hele land tussen –vaak nog jonge- kinderen waarbij wapens in het spel zijn. 

In Spijkenisse zijn wij ook door zulke gebeurtenissen opgeschrikt. In een e-mail aan alle ouders heb ik u 

hierover eerder geïnformeerd. In deze maandbrief wordt hierop nog teruggekomen. 

Gelukkig gaat het met verreweg de meeste jongeren in Spijkenisse en omgeving goed! Wij kunnen u in deze 

maandbrief vertellen over een aantal interessante en mooie activiteiten. Zo hebben de leerlingen van onze 

businessschool eerder deze maand hun bedrijfsplan gepresenteerd aan een kritische jury, was de 

uitwisseling met onze Duitse partnerschool uit Hürth weer een geslaagde internationaliseringsactiviteit en 

hebben honderden leerlingen uit groep 8 tijdens de minilessen kennisgemaakt met de brugklas van De Ring. 

Met vriendelijke groeten, 

Jeroen Werleman,  

rector 

 

    

 Agenda & vakantieschema

https://www.facebook.com/DeRingvanPutten
https://twitter.com/ringvanputten1
https://www.instagram.com/osgderingvanputten/
https://www.youtube.com/user/ringvanputtentv


ma 24 februari 2020 t/m vr 28 februari 2020 

ma 13 april 2020 

ma 20 april 2020 t/m di 5 mei 2020 

(incl. Koningsdag op 27 april en 

bevrijdingsdag op 5 mei) 

do 21 mei 2020 t/m vr 22 mei 2020 

ma 1 juni 2020 

ma 20  juli 2020 t/m vr 28 augustus 2020

Voorjaarsvakantie 

Tweede Paasdag 

Meivakantie 

Hemelvaart 

Pinksteren 

Zomervakantie

Link naar agenda

 

Gewelddadig gedrag onder jongeren 

In de media verschijnen de afgelopen tijd berichten over gewelddadige incidenten tussen jongeren die 

daarbij met wapens dreigen en deze soms ook gebruiken. Helaas heeft dit ook in Spijkenisse 

plaatsgevonden. 

 Waar komt dit gedrag vandaan? En wat is ertegen te doen? 

 Wat doet de school en wat kunnen ouders doen?

Lees het hier.

 

Open huis

 Afgelopen zaterdag vond ons jaarlijkse Open Huis plaats. 

Er was veel belangstelling. Uit de reacties en de vragen van onze gasten bleek dat zij enthousiast zijn over 

 de school en dat is fijn.

De bezoekers hebben een goede indruk gekregen. 

http://www.deringvanputten.nl/schoolinformatie/agenda/
https://www.deringvanputten.nl/gewelddadig-gedrag-onder-jongeren/
https://www.deringvanputten.nl/gewelddadig-gedrag-onder-jongeren/
https://www.deringvanputten.nl/gewelddadig-gedrag-onder-jongeren/


 

Aardrijkskunde excursie examenklassen

Op dinsdag 28 januari zijn alle examenleerlingen uit de examenklassen havo en vwo met aardrijkskunde in 

het vakkenpakket op excursie geweest. De excursie werd door de vakgroep aardrijkskunde begeleid en 

georganiseerd.

Het bezoek aan Rotterdam sluit mooi aan op de module ‘Wonen in Nederland’, waarbij waterproblematiek 

en de leefbaarheid van de stad centraal staan. Dit zijn belangrijke thema’s voor het eindexamen. In 

Rotterdam kwamen de leerlingen langs verschillende plekken waar ze aan de slag gingen met diverse 

opdrachten. We zijn onder andere naar de waterberging op het Benthemplein en de Rain(a)way Garden 

geweest. Beide projecten die draaien om klimaatverandering en het houden van droge voeten in de stad. 

Ook bezochten we Katendrecht en de Kop van Zuid waar we stadsvernieuwingsprojecten bekeken op 

inbreidingslocaties. We hebben gezien hoe Katendrecht als verloederde wijk inmiddels een opgeknapte, 

aantrekkelijke wijk aan het worden is.

Het was een koude maar gelukkig droge dag! 



 

International VECON Business School       

In de afgelopen maand hebben de leerlingen van de International VECON Business School een drukke, 

maar spannende, leuke en leerzame periode meegemaakt.

Alle 5 de bedrijven hebben producten verzonnen, marketingplannen ontwikkeld en bedrijfsplannen 

uitgewerkt. Om te testen of hun bedrijfsplannen daadwerkelijk waterdicht waren, moesten de leerlingen hun 

bedrijfsplan pitchen voor een groep ondernemers. Van hen kregen de leerlingen veel tips en trucs mee, 

waarmee ze hun product en bedrijfsplan konden aanpassen en verbeteren.

Een week na de presentaties namen de leerlingen deel aan de regionale pitchwedstrijd. De tweede prijs 

werd hier binnengehaald door het bedrijf Re-Cushions, waarmee ze een geldprijs van € 100 wonnen. 

Gefeliciteerd Re-Cushions!

Re-Cushions had, door het winnen van de prijs, al een mooi startkapitaal ontvangen, maar de andere 

bedrijven hadden dit ook nodig. En dat is ze gelukt. De dag na de pitchbattle bij het Erasmus Centre for 

Entrepeneurship was de tijd gekomen om de presentaties te houden voor de aandeelhouders, vrienden en 

familie. Alle bedrijven hebben inmiddels voldoende startkapitaal binnengehaald om te kunnen starten.

De komende periode zullen de websites gemaakt, de marketingcampagnes gestart en de producten 

verkocht worden. Alle bedrijven: heel veel succes!



             Foto’s afkomstig van Jong Ondernemen

 

Uitwisseling 2 tto met  Hürth

Dinsdag 28 januari kwamen leerlingen van het Albert Sweitzer Gymnasium uit Hürth naar Spijkenisse voor 

de jaarlijkse uitwisseling met leerlingen uit 2 tto. Na een spannende eerste ontmoeting en een lunch, werd er 

beter kennis gemaakt met elkaar tijdens diverse sportactiviteiten. In de avond traden de leerlingen uit 2 tto 

op als gastheren en -vrouwen voor de Duitse gasten. Woensdag hebben de leerlingen een lezing gevolgd in 

Futureland en daarna een rondvaart gemaakt op de Maasvlakte. Ze hebben zelfs zeehonden 

gezien. Donderdag hebben we de Duitsers Rotterdam laten zien, waarbij we ook een kijkje hebben 

genomen in de kunstkubus. Natuurlijk kon een bezoekje aan de markthal niet ontbreken en hebben veel 

leerlingen geproefd van typische Hollandse lekkernijen. Na een leuke en ook wel spannende uitwisseling 

hebben we onze gasten rond 16.00 uur uitgezwaaid en hopen we elkaar in mei weer te zien. Dan reizen we 

af naar Hürth om kennis te maken met de Duitse cultuur. 



 

Klassengesprek over social media 

Op woensdag 22 januari hebben alle leerlingen uit de tweede klas deelgenomen aan een klassengesprek 

onder begeleiding van Bureau Leefstijl.

Zij hebben het op deze dag met elkaar gehad over het gebruik van social media, wat zij daarop tegenkomen 

en waar zij op moeten letten. Wat gebeurt er allemaal op instagram? Wat zet jij op TikTok? Hoe ga je om 

met gedoe in een groepsapp? Welke dingen heb jij wel eens ontvangen die je eigenlijk niet wilde? Hoe ga jij 

nu veilig om met social media? Wat plaats je wel en niet online? En dit zijn nog maar een aantal voorbeeld 

over wat er op deze dag naar voren is gekomen.

Ook is er gesproken over het gebruik van drank en de basis rondom drugs. Dit onderwerp zal volgend 

schooljaar in de derde klas verder uitgelicht worden.

De collega’s van Bureau Leefstijl hebben hun programma aangepast op de vragen uit de klas. Dus soms is 

bij de ene klas een onderwerp meer uitgelicht dan bij de andere klas.

Het was voor de leerlingen een leerzame middag en wij hopen dat zij er veel van meenemen.

Eric Naber, Lobke Rieborn en Rob Snijder 

afdelingscoördinatoren mavo, havo en vwo



 

De Oudervereniging: wat doet deze eigenlijk?

Zodra uw kind begint op De Ring van Putten, wordt u als ouder automatisch lid van de Oudervereniging. Het 

bestuur van deze vereniging, op dit moment bestaande uit een viertal ouders, heeft als belangrijkste doel de 

ouders te betrekken bij de school van hun kind.

Als bestuur zitten we regelmatig met de schoolleiding aan tafel. We vertegenwoordigen de ouders, onze 

leden, die met vragen altijd bij ons terechtkunnen. Over belangrijke ontwikkelingen, zoals de nieuwe opzet 

van het onderwijs zoals dat dit jaar is ingevoerd, worden wij in een vroeg stadium op de hoogte gesteld, en 

krijgen we de kans om mee te praten.

De Oudervereniging organiseert jaarlijks een thema-avond over een actueel onderwerp, speciaal voor alle 

ouders. Dit schooljaar stond het online leven van kinderen centraal; door middel van een interactief theater 

kregen de aanwezige ouders inzicht hoe zij hier het best mee om konden gaan.

Als bestuur van de Oudervereniging beheren en besteden wij ook de vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage 

is, de naam zegt het al, vrijwillig, maar wel van groot belang. We betalen er o.a. de excursies die alle 

leerlingen jaarlijks maken van. We zien erop toe dat het bedrag van de bijdrage zo laag mogelijk blijft, maar 

maken ons wel eens zorgen over de dalende bereidheid tot betaling; wanneer deze trend doorzet, komen de 

mogelijkheden die wij hebben om activiteiten als excursies en de thema-avond te bekostigen onder druk te 

staan.

Wilt u meer inzicht in de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage? Of heeft u vragen of zorgen waar wij u 

wellicht mee kunnen helpen? U kunt ons bereiken via  . Ook als u oudervereniging.rvp@deringvanputten.nl

interesse hebt om toe te treden tot het bestuur kunt u bij ons terecht. We zijn altijd op zoek naar 

enthousiaste ouders, en veel tijd zal het u niet kosten: reken op ongeveer 1 tot 2 uur per maand. Op dit 

mailto:oudervereniging.rvp@deringvanputten.nl


moment zijn we specifiek op zoek naar ouders met een affiniteit voor getallen en boekhouden, om op termijn 

de werkzaamheden van onze penningmeester over te nemen. Iets voor u? We horen het graag!

Het bestuur van de Oudervereniging, 

Robert Kieboom 

Karin Tabink 

Jessica Sooijs-Vingerling 

Lyndsey Mans-Kuipers

 

Schoolfeest



 

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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