
 

Maandbrief - oktober 2021

Beste ouders/verzorgers,

De kop is eraf en de eerste schoolmaand ligt inmiddels achter ons. Dit jaar startten wij met aanzienlijk 

minder effecten van de coronacrisis: het aantal leerlingen en medewerkers dat (preventief) thuis moest 

blijven was zeer klein en met de recente versoepeling van een aantal maatregelen is bijna alles weer bij het 

oude.

‘Bijna’, want wat de gevolgen voor de ontwikkelingen van de leerlingen op lange termijn zijn, weten wij 

natuurlijk nog niet. Het is goed om te weten dat wij er op verschillende manieren aan werken om zoveel 

mogelijk tegemoet te komen aan de door de coronacrisis veranderde onderwijsbehoefte. Dit doen wij onder 

andere door de vakuren extra te bemannen, de faciliteiten voor werkuren te verruimen en ook buiten 

schooltijd ondersteuning aan te bieden -bijvoorbeeld met de weekendtrainingen die in aanloop van de 

toetsweek worden georganiseerd. Bovendien passen wij de professionalisering van onze docenten aan op 

de situatie door middel van gerichte nascholing.

Wij moeten een vinger aan de pols blijven houden, zodat wij vast kunnen stellen waarbij de leerlingen baat 

hebben, zodat wij daarmee vervolgens zoveel mogelijk rekening kunnen houden. Daarbij speelt u als ouder

/verzorger vanzelfsprekend ook een rol: ga met uw kind in gesprek over het schoolwerk en over de 

begeleidingsbehoefte en stimuleer uw kind de keuzes uit de vak-, werk- en talenturen te maken die hierbij 

aansluiten. U kunt natuurlijk contact opnemen met de coach indien u daaraan behoefte hebt.

Met vriendelijke groeten,

Jeroen Werleman, 

rector

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


Met de herfst in aantocht zal het aantal leerlingen 

toenemen dat af en toe met de auto naar school 

gebracht wordt. Tijdens het halen en brengen is 

het vaak dringen rondom de ingang van het 

schoolterrein en op onze kleine parkeerplaats.

 

    

 Vakantieschema & agenda

Link naar de agenda

Herfstvakantie

Kerstvakantie

Voorjaarsvakantie

Tweede Paasdag

 Meivakantie

 

Hemelvaart

Tweede Pinksterdag

Zomervakantie

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

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

 

Halen en brengen

http://www.deringvanputten.nl/schoolinformatie/agenda/
http://www.deringvanputten.nl/schoolgids-2019-2020/


Voor de zomervakantie is de nieuwe skatebaan 

naast de school opgeleverd. Sindsdien wordt er 

veel gebruik van gemaakt en daarom houdt de 

gemeente er extra toezicht.

De toezichthouders van de gemeente gaan de 

komende tijd nadrukkelijker toezicht houden op 

 

 

Brengt of haalt u uw kind met de auto? Maak dan 

gebruik van de parkeerplaats aan de Hoepelmaker 

tegenover de school. Daar is wel voldoende 

gelegenheid om even te parkeren. Bij de ingang van 

het schoolterrein komen verschillende fiets- en 

voetpaden samen. Indien daar ook auto’s keren, 

leidt dit tot gevaarlijke situaties. Bij voorbaat hartelijk 

dank voor uw medewerking.

 

Skatebaan



 

mensen die graffiti aanbrengen. Zij hebben 

aangekondigd dat mensen die een overtreding 

begaan,  een straf opgelegd kunnen krijgen -

bijvoorbeeld een HALT-straf.

 

De reizen in klas vier

Vanwege de onduidelijkheid rondom de coronamaatregelen in het buitenland en de (on)

mogelijkheden die deze voor onze jaarlijkse reisweek voor klas vier hadden, heeft de school helaas 

moeten besluiten deze buitenlandse reizen te annuleren.

Het goede nieuws is, dat wij nu toch met onze vierdeklassers op reis kunnen gaan in Nederland! In de week 

van 1 november gaat een groep naar Texel en een andere groep naar Maastricht. De leerlingen die niet 

 meegaan, volgen tijdens deze reisweek een van de leuke projecten die op school worden georganiseerd.

Gisteren zijn zij hierover geïnformeerd.



 

 

Informatiemarkt voor groep 8

Op    organiseren wij een informatiemarkt voor leerlingen uit groep 8 dinsdagavond 30 november

en hun ouders. 

We vertellen dan alles over onze talenturen, over hoe de coach de leerlingen op De Ring begeleidt 

en helpt bij het kiezen van de juiste route. De groep 8-leerlingen komen alles te weten over plannen 

en ‘leren-leren’, over ons Junior College, The International Stream en nog véél meer (echt heel 

veel). En natuurlijk kunnen zij en hun ouders ál hun vragen stellen over de brugklas van De Ring.

Aanmelden en meer informatie 

https://www.deringvanputten.nl/groep7en8/kom-je-ook/sneak-preview-op-30-november-2021/


 

Rectificatie: nieuwe  afdelingscoördinatoren

In de vorige maandbrief stelden wij de nieuwe afdelingscoördinatoren aan u voor.

In dat stukje stond een foutje: Marloes Willemstijn is de van de 4 mavo-klassen. afdelingscoördinator

 

De week tegen het pesten: Buitengesloten? 

Uitgesloten!

Deze week is het de week tegen het pesten.

Onze anti-pestcoördinator Myrthe Dukers hierover: Het onderwerp van de week tegen pesten is 

“Buitengesloten? Uitgesloten!”. Om deze dag onder de aandacht te brengen, hangen er posters door de 

school en besteden de klassencoaches een les aan dit onderwerp. Stichting School & Veiligheid heeft een 

  mooi filmpje gemaakt over de effecten van pesten, waarmee het gesprek aangegaan kan worden met de 

leerlingen.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=2vP8Ozmhqtg


 

 



 

Coronamaatregelen versoepeld

Afgelopen weekend is een aantal coronamaatregelen afgeschaft of versoepeld. Voor het onderwijs 

 betekent dit dat de 1,5 meterregels zijn komen te vervallen, net als de mondkapjesplicht.

Veel betrokkenen bij de school zijn blij dat er zo wat minder energie gaat naar het handhaven van deze 

maatregelen en dat er meer mogelijk is. 

In het ‘coronabericht’ van afgelopen vrijdag heeft u kunnen lezen dat er nog een aantal hygiëne- en 

gedragsregels gelden die ervoor moeten zorgen dat het ook onder deze verruimde omstandigheden 

mogelijk is om veilig naar school te gaan. 

Hieronder leest u een brief van de GGD over de wijziging beleid corona middelbare scholen.



 

 

Zooff Your Life

Onlangs heeft een aantal medewerkers van De Kleine Ambassade uit Vlaardingen het project Zooff 

 bij de leerlingen uit klas drie, 4 havo en 4 en 5 vwo geïntroduceerd.Your Life

Vorig jaar is reeds een kleine groep leerlingen aan de slag gegaan met dit traject. Zooff richt zich op het 

begeleiden van jongeren in hun beroepskeuze en helpt bij het ontwikkelen van talenten. Een 

vervolgopleiding kiezen is niet voor iedereen makkelijk, want hoe weet je op tijd te ontdekken waar je goed 

in bent, waar je interesses liggen en wat je met al die theoretische vakken kunt doen in de 'echte' wereld? 

Tijdens dit traject zullen de leerlingen op deze vragen antwoord proberen te vinden. Zooff werkt met 

bedrijven en opdrachtgevers uit de omgeving Nissewaard/Schiedam, waardoor jongeren kennismaken met 

vraagstukken en opdrachten uit de praktijk. De deelnemers waren enorm enthousiast over hun deelname 

aan het traject en ook op school was een positieve verandering bij deze leerlingen te zien. Het traject is voor 

elke deelnemer anders en sluit daarom ook mooi aan op ons onderwijsmodel waarbij wij rekening houden 

met verschillen.

https://www.zooff.nu/zooff-your-life
https://www.zooff.nu/zooff-your-life


 

 

World Clean Up Day Scholeneditie

klas 1a2  Op woensdag 15 september hebben de leerlingen van  meegedaan aan de World Cleanup Day 

 2021 scholeneditie. Georganiseerd door de Plastic Soup Foundation. In het kader van het 

Burgerschapsthema  zijn de leerlingen op zoek gegaan naar zwerfvuil in en rond 'Ik en mijn omgeving'

school.

 Ze kregen een challenge om in 15 minuten minimaal 15 stuks zwerfvuil op te sporen. Tevens hebben ze 

meegedaan aan het afvalonderzoek door een foto van het vuil te maken en deze met tags te plaatsen in de 

Litterati App.

Voorafgaand aan de challenge heeft plogger Emirtho Rienhart verteld waarom hij in de Gildewijk in 

 Spijkenisse actief is.

 Hij gaf de leerlingen uitleg en tips over het ploggen.  In 15 minuten tijd hebben de leerlingen samen twee 

 zakken zwerfvuil bijeengeraapt.

 Top 3 van items die de leerlingen vonden waren:

 1. mondkapjes

 2. plasticzakjes



 

 3. flesjes en blikjes

 De leerlingen hebben de wereld een stukje mooier gemaakt!  

 

Trots op onze leerlingen 

(AD 16 september 2021)

Deze tieners bedachten zich geen moment en hielpen jongen (9) uit de sloot: ‘Hij huilde erg 

hard’

Nee, het was voor een 9-jarige jongen uit Spijkenisse geen fietsritje naar school, zoals alle andere. 

Op de vroege dinsdagmorgen vertrok hij van huis, maar bij het eerste bruggetje op zijn route ging hij 

onderuit. Met gloednieuwe fiets en al kwam hij in de sloot terecht. Een groep tienermeiden schoot 

hem te hulp. ,,Sommige jongeren gaan filmen als zoiets gebeurt. Deze meiden deden wat ze 

moesten doen: helpen.’’

Lees verder

 

Ingekomen stuk Studiekring

https://www.ad.nl/voorne-putten/deze-tieners-bedachten-zich-geen-moment-en-hielpen-jongen-9-uit-de-sloot-hij-huilde-erg-hard~a4d2692a2/


 

 

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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