
 

Maandbrief - m  2022ei 

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

De afgelopen jaren sluiten de eindexamens strak aan op de meivakantie en dat is dit schooljaar niet anders. 

Voor de examenkandidaten betekent dat dus dat zij zich deze vakantie vooral hebben moeten richten op het 

voorbereiden van hun examens. Vaak zijn de ouders zenuwachtiger voor de eindexamens dan hun 

kinderen, dus ik wens ook u veel sterkte toe gedurende de komende tijd.

Volgende week donderdagavond (19 mei) organiseert de oudervereniging de jaarlijkse thema-avond. Dit 

jaar staat deze in het teken van jongeren en social media en gamen. Het online gedrag van hun kinderen 

plaatst ouders soms voor dilemma’s en Laurens Veltman van Digital Awareness komt hierover op 19 mei 

 vertellen. Ik beveel u deze avond van harte aan;  hier kunt er meer over lezen en kunt u zich aanmelden. 

Met vriendelijke groeten, 

Jeroen Werleman, rector

https://www.facebook.com/DeRingvanPutten
https://www.instagram.com/osgderingvanputten/
https://www.youtube.com/user/ringvanputtentv
https://www.deringvanputten.nl/ouders/oudervereniging-2/informatie-over-de-ov/


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) 

  Vakantieschema   

Herfstvakantie 

Kerstvakantie 

Voorjaarsvakantie 

Tweede Paasdag 

Meivakantie 

2021 - 2022

      mei 202  do 2 6  t/m vr 2 7 2

ma            6   j u n i   2 0 2 2

ma 11 juli t/m vr 19 augustus 2022

Vakantieschema    

Hemelvaart 

Tweede Pinksterdag 

Zomervakantie

 

 

  Agenda & vakantieschema

Link naar agenda

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


do 18 t/m vr 19 mei 2023 

ma 29 mei 2023 

ma 10 juli t/m vr 18 augustus 2023

Hemelvaart 

Tweede Pinksterdag 

Zomervakantie

    

 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

 

19 mei: Thema-avond voor ouders: 

'Help mijn kind verdwijnt in social media of 

gamen'

De digitale wereld is voor jongeren de wereld waar het gebeurt. Zonder het zich bewust te zijn, verliezen ze 

zichzelf erin. Maar wat doen ze precies in deze wereld? Wat maakt deze wereld zo verslavend en waarom is 

het (jongeren)brein hier zo gevoelig voor? Hoe ga je hiermee om als ouder? Hoe kom je in contact zonder in 

het ‘gevecht’ te geraken?  

Tijdens de thema-avond die de oudervereniging organiseert, gaat Laurens Veltman van Digital Awareness 

op interactieve wijze op deze onderwerpen in.  Hier leest u alles over deze avond en kunt u zich ervoor 

aanmelden. 

http://www.deringvanputten.nl/schoolgids-2019-2020/
https://www.deringvanputten.nl/ouders/oudervereniging-2/informatie-over-de-ov/


 

 

Kraak de kluis! 

Een geslaagde informatiemiddag voor de 

leerlingen van groep 7

Afgelopen woensdag waren er maar liefst 180 leerlingen uit groep 7 op bezoek. In verband met de 

coronabeperkingen hadden zij het Open Huis niet kunnen bezoeken, vandaar deze middag. De 

leerlingen kregen verschillende lesjes op diverse plekken in het gebouw, zo kregen zij een goede 

eerste indruk van De Ring van Putten. Tijdens de middag moesten de leerlingen een code ontcijferen 

waarmee zij een slot konden openen van DE KLUIS. Jeroen Werleman wist de spanning goed op te 

bouwen aan het einde van de leuke en leerzame middag, want wat zat er nou toch in die kluis? Alle 

groepjes hadden de code gekraakt en onder het doek stond een heuse vrieskist met raketjes! Een 

mooie afsluiting van deze bijzondere middag.

Na afloop van de middag bleek dat de leerlingen van groep 7 enorm hebben genoten, maar dat zij 

bovenal veel hebben geleerd over De Ring. Deze ervaring kunnen ze volgend jaar goed gebruiken bij 

het kiezen van de school die bij hen past.



 

 

 



Na de voorjaarsvakantie hebben wij nieuwe kluisjes in gebruik 

genomen. Aan de ouders van de leerlingen die het slot van het oude 

kluisje samen met een volledig ingevuld restitutieformulier hebben 

ingeleverd, zal de borgsom worden teruggestort. Voor de 

examenleerlingen zal dit vóór de zomervakantie gebeuren en voor de 

overige leerlingen wordt de borgsom in mindering gebracht op de 

vrijwillige ouderbijdrage van het aankomende schooljaar. Indien ouders 

aangeven deze bijdrage niet te voldoen, wordt de borgsom bij de start 

van het schooljaar aan hen teruggestort. De financiële administratie 

kiest voor deze werkwijze, omdat dit de organisatorische last beperkt.

 

 

Borg kluisje



 

 

 

Examenuitje

Vrijdag 15 april begon de dag met het paasontbijt voor de medewerkers van de school en 

vervolgens vertrokken zo’n 220 examenkandidaten en 17 docenten voor een examenuitje richting 

Walibi Holland. Na twee jaar van afwezigheid mochten we eindelijk weer een examenuitje 

organiseren als mooie afsluiting van de schoolexamenperiode. Om 08:45 uur vertrokken we vanaf 

school en om 19:00 uur kwamen we weer aan. De leerlingen en docenten hebben genoten van een 

gezellige en zonnige dag in het park. Een dagje ontspanning voor de leerlingen die zich goed 

moesten gaan voorbereiden op de examens doet het altijd goed! Wij wensen alle leerlingen veel 

succes met het maken van de eindexamens de komende weken.



 

 

 

4 havo soldeert digitale dobbelsteen tijdens 

gastles van oud-leerlingen die nu 

elektrotechniek studeren

Vrijdag 15 april kregen leerlingen van 45 met natuurkunde in hun profiel een gastles over elektrotechniek, 

gegeven door eerstejaars studenten onder wie 3 oud-leerlingen van De Ring. Na een korte uitleg over wat 

de studie inhoudt en waar je zoal elektrotechniek tegenkomt - van robots tot de installaties in de haven, 

maakten de leerlingen zelfstandig een digitale dobbelsteen. De soldeerbouten, printplaatjes, LEDs en 

weerstandjes waren allemaal netjes verzorgd door de studenten. Zowel de leerlingen als de studenten 

waren positief verrast hoe leuk het was. De meeste 'dobbelstenen' werden goed in elkaar gezet. Een mooi 

souvenir van de les!

 



 

Leerlingen van De Ring ronden 

pre-university lessen af

De leerlingen uit 5 vwo die dit jaar deelnamen aan de pre-university programma's van de Universiteit Leiden, 

hebben hun certificaat ontvangen. In januari was het even onduidelijk op welke manier, maar de 

bijeenkomsten konden uiteindelijk 'live' doorgang vinden. Bij sterrenkunde maakte een excursie deel uit van 

het programma. Bij Life Science & Technology deden de deelnemers ervaring op met het schrijven van een 

wetenschappelijk artikel. Onze leerlingen kijken tevreden terug en mogen trots zijn op het afronden van het 

traject.

Daisy Li, Jousra Bahnert en Tuscha Huisman

 

Opbrengst schoolfeest NRGY! naar 

slachtoffers oorlog in Oekraïne



 

De opbrengst van het schoolfeest komt ten goede aan de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. In de week 

na het feest werd symbolisch een cheque met een waarde van € 6.189,= overhandigd aan Jeroen 

Werleman, rector van De Ring van Putten.

Op 1 april liet De Ring van Putten zien dat zij niet voor niets bekend staat om haar geweldige schoolfeesten. 

Natuurlijk kon er gedanst worden en er was een ‘photobooth’, maar het hoogtepunt van het feest was het 

optreden van Ronnie Flex! Het was een avond waarover nog lang zal worden gesproken en wij kijken nu al 

uit naar het volgende feest.



   

 

Groot Nissewaard, 5 april

De prachtige foto's van het schoolfeest zijn  door leerlingen te bekijken.hier

 

Grote TV gedoneerd aan Oekraïnse 

vluchtelingen

https://leerlingen.deringvanputten.nl/login?path=%2F%3F


 

De Ring van Putten heeft recentelijk een aantal grote tv-schermen in de lokalen vervangen door 

smartboards. De oude schermen werden verkocht en de opbrengst gaat naar Giro 555 voor 

Oekraïne. Eén scherm werd niet verkocht, maar ging direct naar een locatie waar sinds kort circa 15 

Oekraïnse gezinnen opgevangen worden. Eén van onze collega’s is betrokken bij de organisatie. 

Na installatie veranderde de hoek van het gebouw waar nu die tv hangt à la minute in een gezellige 

hangplek voor de kinderen.

 

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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