
 

 april  Maandbrief - 2022

Aan de ouders/verzorgers van leerlingen van De Ring van Putten, 

Deze week staat de school in het teken van muziek, heel veel muziek. Voor de havo- en vwo-

leerlingen met muziek in het examenpakket is de eindpresentatie het hoogtepunt van het jaar. 

Afgelopen dinsdag- en woensdagavond stonden zij op het podium in de aula en traden op voor hun 

ouders, docenten en overige belangstellenden. Het waren twee heel mooie avonden! De week 

wordt ook afgesloten met muziek. Leerlingenvereniging K'68 organiseert in de hal van onze school 

een geweldig schoolfeest met een optreden van Ronnie Flex.  

  

We hebben het gemist dat wij zulke leuke activiteiten lang niet konden organiseren en het is fijn dat 

het nu weer kan. Buitenschoolse activiteiten dragen bij aan onderlinge betrokkenheid en 

betrokkenheid bij de school. In deze maandbrief leest u meer over enkele van zulke activiteiten.  

  

Hoewel de zomervakantie nog ver weg lijkt (volgens de weersvoorspellingen gaat het vandaag zelfs 

sneeuwen), gaan wij bijna de laatste periode van het schooljaar in. Dat geldt zeker voor de 

examenkandidaten die kort na de meivakantie met hun eindexamens starten, maar ook voor de 

overige leerlingen die werken aan hun bevordering naar het volgende schooljaar.   

Kortom: er breekt een belangrijke periode aan. Namens de medewerkers van onze school wens ik 

iedereen veel succes. 

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


2022 - 2023

ma 24 oktober 2022 t/m vr 28 oktober 2022 

ma 26 december 2022 t/m vr 6 januari 2023 

ma 27 februari t/m vr 3 maart 2023 

ma 10 april 2023 

ma 24 april t/m vr 5 mei 2023 (inclusief Koningsdag 27 april en 

Bevrijdingsdag 5 mei) 

do 18 t/m vr 19 mei 2023 

ma 29 mei 2023 

ma 10 juli t/m vr 18 augustus 2023

Vakantieschema    

Herfstvakantie 

Kerstvakantie 

Voorjaarsvakantie 

Tweede Paasdag 

Meivakantie 

Hemelvaart 

Tweede Pinksterdag 

Zomervakantie

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

Tweede Paasdag 

Meivakantie 

Hemelvaart 

Pinksteren 

Zomervakantie

Met vriendelijke groeten,  

Jeroen Werleman, rector 

 

  Agenda & vakantieschema

Link naar agenda

    

 Schoolgids 

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.

Link naar schoolgids

 

Schoolfeest

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


 

De laatste schoolonderzoekweek is geweest en de 

voorbereidingen op de examens zijn in volle gang. 

Kortom: de examenleerlingen en hun docenten hebben 

het nu heel druk. Daarom is dit een goed moment voor 

ontspanning. Op vrijdag 15 april gaan de 

examenleerlingen een dagje naar Walibi. De leerlingen 

hebben zich hiervoor inmiddels aangemeld en via hun 

afdeling ontvangen zij alle informatie over dit uitstapje. 

 

Vanavond, vrijdagavond 1 april, is het zover: wij kunnen eindelijk weer een schoolfeest vieren! K'68, de 

leerlingenvereniging van onze school, heeft de afgelopen tijd hard gewerkt om er een bijzonder feest van te 

maken. Het optreden van Ronnie Flex zal daaraan zeker bijdragen. De volledige opbrengst van de 

kaartverkoop gaat naar giro 555, ten gunste van de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. 

 

 Examenuitje 



 

Oekraïne in Nissewaard V  luchtelingen uit 

Zoals u via de pers heeft kunnen vernemen, neemt ook de gemeente Nissewaard mensen op die 

gevlucht zijn voor het oorlogsgeweld in Oekraïne. Op dit moment worden zij in een tweetal hotels in 

Spijkenisse opgevangen, maar op termijn zullen zij gehuisvest worden in een aangepast 

kantoorpand in de buurt van metrostation Spijkenisse Centrum en in een voorziening die 

gerealiseerd wordt op de parkeerplaats van Spijkenisse Medisch Centrum. Dat betekent dat zij 

buren van de school worden. De UNESCO-jongerencommissie van onze school bekijkt samen met 

de gemeente op welke terreinen de school een rol kan spelen in deze opvang. In eerste instantie 

zal het niet gaan om het bieden van onderwijs. 'Nieuwkomers’ zullen hiervoor worden opgevangen 

door de internationale schakelklas van onze collega-Galileischool Praktijkcollege Spijkenisse. 

 

De Oudervereniging zoekt nieuwe leden

Binnenkort is er binnen de oudervereniging (OV) van onze school ruimte voor twee nieuwe leden: 

een penningmeester en een secretaris. De OV is daarom op zoek naar enthousiaste ouders die het 

 leuk vinden om deze plaatsen te vervullen. Meer informatie over de OV vindt u  hier . 

 Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via:  oudervereniging.rvp@deringvanputten.nl . 

19 mei: thema-avond social media en gamen 

Op donderdagavond 19 mei organiseert de oudervereniging de jaarlijkse thema-avond voor ouders

/verzorgers van de leerlingen van De Ring van Putten. De avond begint om 19:30 uur. Deze keer 

staat het in het teken van social media en gamen. Het belooft een interessante bijeenkomst te 

worden waarin een ervaringsdeskundige vertelt over deze onderwerpen waarmee veel ouders van 

opgroeiende kinderen te maken zullen hebben.  

De oudervereniging nodigt u hiervoor van harte uit. Over enige tijd ontvangt u een uitnodiging met 

meer informatie. 

 

  Excursie aardrijkskunde in Rotterdam

De examenleerlingen havo en vwo met aardrijkskunde in het vakkenpakket zijn deze week op excursie 

geweest in Rotterdam. De Maasstad is voor de leerlingen natuurlijk geen onbekende stad, maar deze keer 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.deringvanputten.nl%2Fouders%2Foudervereniging-2%2Fde-oudervereniging%2F&data=04%7C01%7C%7Cedf654e4dc94440f998d08da13aefb85%7C198b5d56dacd4e41aef9bfcc81ba0b82%7C0%7C0%7C637843939507886592%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vV8c414M9byi5z0tXl6BEvSCBAH6TDkkpkr2qIW2WLs%3D&reserved=0
mailto:oudervereniging.rvp@deringvanputten.nl


 

 

kwamen zij er niet om te shoppen of te stappen; de vakgroep aardrijkskunde nam hen mee om een aantal 

examenonderwerpen in de praktijk te laten zien. 18.000 stappen verder weten zij nu nóg meer over de 

examenonderwerpen die horen bij de module Water en Wonen in Nederland. 

 



 

 Gastlessen Week van het Geld  

Hoe spaar je voor leuke dingen?  

Hoeveel geld geef je uit aan de schoolkantine?  

Zou jij je bankpas uitlenen?  

Hoe word je verleid om nog meer te kopen?  

Waarom zou jij geld lenen? 

De afgelopen week was het De Week van het Geld. In het kader daarvan hebben de brugklasleerlingen tijdens 

het vak burgerschap les gekregen over dat onderwerp. Deze lessen werden verzorgd door  Sharda Scharbaai en 

haar collega’s van de Gemeente Nissewaard. 

Voor de leerlingen van De Ring van Putten is het belangrijk en leerzaam om te leren nadenken hoe je in 

verschillende situaties het beste kunt omgaan met je geld. 

Jong geleerd  is oud gedaan!,

 

Muziekpresentaties havo en vwo

Na jaren waarin op dit gebied niets mogelijk was,  konden de muziek-examenleerlingen zich 

afgelopen week eindelijk weer presenteren voor publiek. Het werden twee geweldige avonden 

waarop de leerlingen heel veel hebben kunnen laten zien van wat ze de afgelopen jaren geleerd 

hebben. Zingen en spelen op verschillende instrumenten en ook nog met een enorm plezier en 

overtuiging. Trotse ouders, grootouders en vrienden waren in groten getale aanwezig en natuurlijk 

droeg dit bij aan een heerlijke sfeer. 



 

 

Schrijversbezoeken tweede en derde klassen

Het blijft verrassend en boeiend om de schrijver van een boek te ontmoeten. Na de 

brugklassers (Maren Stoffels) en de 4e klassen (Özcan Akyol) was het nu de beurt aan de 

leerlingen van onze tweede en derde klassen voor een schrijversbezoek.

LEES MEER

https://www.deringvanputten.nl/schrijversbezoeken-tweede-en-derde-klassen/


 

Op dinsdag 22 maart was Buddy Tegenbosch te gast bij onze derde klassers.



 

Op woensdag 23 maart was schrijfster Margje Woodrow onze gast. Zij ging in gesprek met onze 

tweede klassers.

 



 

Winters uitje 

Vrijdag 25 maart ging het na alle coronaperikelen dan toch gebeuren, we mochten onze leerlingen van vijf 

havo en vijf vwo meenemen naar De Uithof voor het winteruitje! Het voelde door het lekkere weer buiten als 

zomer, maar binnen werden de mutsen en handschoenen aangetrokken om het ijs en de sneeuw te 

trotseren. De lange latten werden ondergebonden, ook door mevrouw Joosten, en al snel was het een 

prachtig gezicht om iedereen te zien genieten van de sneeuw en het ijs. Soms met vallen en opstaan 

natuurlijk! Ook de iets minder koude onderdelen waren een groot succes. De leerlingen toonden zich bij het 

boogschieten een ware Robin Hood en wisten van bijna alle docenten te winnen. Meneer Snijder plukte de 

vruchten van zijn militaire training van weleer en wist op de eerste plek te eindigen! Het klimmen was een 

spektakel op zich. Ook leerlingen die zich nog niet eerder aan deze sport hadden gewaagd, wisten ons te 

verbazen door de top te bereiken. Leerlingen hebben op verschillende manieren hun grenzen verlegd en 

zichtbaar genoten! Als begeleiders kregen wij bij vertrek ook nog complimenten van de instructeurs van De 

Uithof over onze leerlingen: 'Wat een vriendelijke en beleefde leerlingen zitten er op De Ring van Putten!'. 

 Dat maakte ons als begeleiders nog eens extra trots op onze leerlingen!

(Ivanka Broer en Raymond Wittenberg)

 



 

 

Quantam Rules! Excursie 6 vwo naar Leiden

Op 10 maart vertrokken 20 vwo-leerlingen naar de Universiteit Leiden om tien experimenten te doen 

waarmee ze de 'gekke' natuurkunde op moleculaire en atomaire schaal ('de quantumwereld') ontdekten. Ze 

deden beroemde experimenten zoals die van Einstein na. Met lasers simuleerden ze quantum tunneling en 

ze bepaalden de efficiëntie van een zonnecel. Het was het sluitstuk in voorbereiding op het laatste 

schoolexamen in de 3e toetsweek en straks het eindexamen. Door er 's middags over aan elkaar te 

presenteren, deelde iedereen mee in wat ze geleerd hadden. Enkele leerlingen kregen een pluim van de 

begeleider voor de goede uitvoering van hun experiment. Hulde!

 

 Tentoonstelling

„Fokker – De vliegende Hollander“ 

Dit jaar is het 25 jaar geleden dat het doek viel voor “onze” vliegtuigbouwer Fokker. Van 1919 tot en met 

1997 werd het (internationale) luchtruim mede bepaald door Fokker-vliegtuigen.

Op 18 maart j.l. berichtten de media dat de Fokker-fabrieken in Helmond en Hoogerheide, onderdeel van 

Fokker Technologies en eigendom van het Britse GKN, gaan sluiten.



 

De tentoonstelling “Fokker – De vliegende Hollander”  vertelt het verhaal van luchtvaartpionier Anthony 

Fokker (1890-1939) en zijn levenswerk: De Fokker Vliegtuigfabrieken.

In de vitrine is een ruime collectie Fokker-curiositeiten tentoongesteld: Foto’s, vliegtuigmodellen, 

merchandising, aandelen, serviesgoed en nog veel meer. Aan de hand van QR-codes kunnen leerlingen 

meer te weten komen over beroemde Fokker-vliegtuigen, bijvoorbeeld de Fokker DR1 van de Rode Baron.

“Fokker-De vliegende Hollander” is een stuk Nederlands-Duitse geschiedenis vol ups en downs, met zelfs 

een flinke dosis USA!

De vitrine bevindt zich op de begane grond van de Oostvleugel bij de lokalen van beeldende vorming en 

muziek.

 Vakgroepen Duits en geschiedenis

 

Scholierenverkiezingen Gemeenteraad 2022 

op De Ring van Putten



In de vorige maandbrief kon u al lezen over het debat dat plaatsvond op De Ring van Putten 

met leerlingen en lijsttrekkers voorafgaand aan de Scholierenverkiezingen Gemeenteraad 

2022.  leest u dit nog eens terug.Hier

In samenwerking met ProDemos organiseerde De Ring van Putten de scholierenverkiezingen voor 

de gemeenteraad.

Voorafgaand aan deze scholierenverkiezingen hebben leerlingen een gastles gekregen van een 

kandidaat gemeenteraadslid. Tevens was er een debat op school waaraan verschillende 

lijsttrekkers deelnamen.

Een groot deel van de gastdocenten en lijsttrekkers is oud-leerling van De Ring. Leerlingen hebben 

kennis kunnen maken met lokale politici die zich inzetten voor Nissewaard.

Met het organiseren van de scholierenverkiezingen probeert de school leerlingen te betrekken bij 

maatschappelijke kwesties. Ook maken ze op een laagdrempelige manier kennis met het 

stemproces.

Contextrijk en participatief lesgeven over burgerschap heeft meer impact dan zomaar een 

informatielesje geven!

Op dinsdag 15 maart 2022 hebben leerlingen hun stem kunnen uitbrengen in de mediatheek. Aan 

deze verkiezingen deden 234 leerlingen mee en de uitslag was als volgt:

 21%       Jong Nissewaard

 16%       ONS

 12%       PVV

 12%       GroenLinks

 7%         VVD

 5%         PvdA

 5%         VOOR Nissewaard

 4%         Nissewaard Lokaal

 4%         ChristenUnie-SGP

 3%         CDA

 3%         LieverLinks

0,4%      Belang van Nissewaard 

 2%         blanco

5%          ongeldig 

https://www.deringvanputten.nl/politiek-debat/


 

 

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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