
 

 

december Maandbrief - 2022

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

Dit is de laatste maandbrief van 2022. Dat betekent dat een groot deel van dit schooljaar inmiddels is 

verstreken. In tegenstelling tot de afgelopen jaren is het tot nu toe een schooljaar zonder coronabeperkingen 

en ik hoop dat dit zo blijft. De effecten van die beperkingen op de ontwikkeling van sommige leerlingen 

zullen waarschijnlijk nog wel enige tijd merkbaar zijn. Door extra ondersteuning tijdens zaterdagtrainingen en 

vakuren komt de school hieraan zoveel mogelijk tegemoet.

Wij ronden 2022 in stijl af met het K’68-kerstfeest op vrijdag 16 december. De allerlaatste schooldag van dit 

jaar, vrijdag 23 december, krijgt deze keer een bijzondere invulling. Hierover zullen de leerlingen binnenkort 

worden geïnformeerd.

Tot slot wens ik namens alle medewerkers van De Ring van Putten u en uw gezin fijne kerstdagen en een 

goed 2023 toe!

Met vriendelijke groeten,

Jeroen Werleman, rector

 

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


2022 - 2023 Vakantieschema   

   

 Agenda & vakantieschema

Link naar agenda

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


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

Kerstvakantie

Voorjaarsvakantie

Tweede Paasdag

Meivakantie

Hemelvaart

Tweede Pinksterdag

Zomervakantie

Voor het vakantieschema 2023/2024 klikt u hier.

 

 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.

Schoolgids

 

Statusbrieven

Nu de eerste toetsweek is afgerond, is het tijd om de ‘statusbrieven’ te versturen. In een statusbrief wordt 

per leerling vermeld of de leerling op dit moment, met de huidige resultaten bevorderd zou worden, nog niet 

bevorderd zou worden of zou blijven zitten. De coaches gaan hierover met de leerlingen in gesprek, zodat 

de leerlingen bewust naar hun ontwikkeling kijken. Zij kunnen naar aanleiding hiervan doelen opstellen en 

met de coach bespreken hoe zij die doelen kunnen bereiken. Het gericht volgen van vakuren kan deel 

uitmaken van het bereiken van de onderwijsdoelen. Indien de statusbrief hiertoe aanleiding geeft, neemt de 

coach contact op met de ouders/verzorgers.

https://www.deringvanputten.nl/leerlingen/lestijden-en-roosters/vakanties/
http://www.deringvanputten.nl/schoolgids-2019-2020/


 

Studieweek

De week van 19 december is een studieweek voor de bovenbouwklassen havo en vwo. Deze 

studieweek staat voornamelijk in het teken van de vakken waar het afgelopen jaar door 

verschillende oorzaken lessen zijn uitgevallen. Het aanbod is in samenwerking met de betrokken 

vakgroepen tot stand gekomen.

Daarnaast zijn er gedurende deze week profielwerkstukactiviteiten.

 

Smartborden

In de aankomende kerstvakantie wordt het laatste deel van de smartborden in de leslokalen geïnstalleerd. 

Dit betreft voornamelijk het vervangen van ‘gewone’ schermen door smartborden.

 

Jongerengroep UNESCO van start

Er is een enthousiaste jongerengroep gestart. Deze leerlingen zetten zich in om de UNESCO-doelstellingen 

binnen onze school vorm te geven. Zij komen onder begeleiding van een van de docenten wekelijks bijeen. 

Indien zij voldoen aan de aanwezigheidscriteria kunnen zij hun inzet registreren als keuze-uren.



 

Beroepenmarkt

Dinsdag 29 november organiseerde De Ring van Putten een beroepenavond voor alle leerlingen van de 

tweede klas en hoger. Een goede manier om als leerling in gesprek te gaan met studenten en mensen uit 

het werkveld. Zo’n 40 verschillende stands waren bemand door oud-leerlingen van De Ring, ouders van 

(oud) leerlingen en mensen uit ons netwerk. De avond was met ruim 250 bezoekende leerlingen een groot 

succes.



 

Open Podium (gelukkig weer) terug van 

weggeweest

Na een lange periode van theaterbeperkingen kon De Ring eindelijk weer een Open Podium organiseren. 

De inschrijvingen stroomden snel binnen. Ouders, familie, collega’s, vrienden en klasgenoten hebben volop 

genoten van de verschillende optredens op vrijdagavond 25 november.

Wat is het een mooie avond geworden en wat een talent is er op De Ring!

Met vriendelijke groet,

Ton Hordijk, Dani Boeren en Marijke van Ballegoie



 

Reizend DNA-lab

Woensdag 23 november namen de biologieleerlingen van 66 deel aan het reizend DNA-lab, verzorgd door 

twee 4e jaarsstudenten van de Universiteit van Wageningen. Onder hun leiding deden de leerlingen 

prenataal onderzoek bij aardappelplanten en werden ze meegenomen in de wereld van voedselveredeling. 

Sommigen waagden zich hierbij aan het proeven van hele hete pepers. Ook kregen ze informatie over 

studeren en het studentenleven in Wageningen. Het was een leuke verduidelijking van de theorie en een 

goede manier om kennis te maken met de Universiteit.



 

Minitour voor groep 8

Woensdagmiddag en -avond 16 november, hebben ruim tweehonderd groep 8-leerlingen en hun ouders 

tijdens de minitour van De Ring kennisgemaakt met onze brugklasafdeling.

LEES MEER

https://www.deringvanputten.nl/minitour-voor-groep-8/


 

Uitwisseling met Hürth

Maandag 21 november mochten we weer leerlingen en collega's ontvangen van het Albert-Schweitzer 

Gymnasium uit Hürth. Na een korte kennismaking zijn de leerlingen aan de slag gegaan met de opdracht: 

maak De Ring van Putten duurzamer. Op dinsdag zijn de leerlingen hiervoor naar de Boekenberg geweest 

om ideeën op te doen. Daarna zijn de leerlingen op zoek gegaan naar 2 duurzame gebouwen in Rotterdam 

om ook daar ideeën op te doen voor De Ring van Putten. Daarnaast was er genoeg ruimte om elkaar te 

leren kennen en leuke dingen met elkaar te doen, zoals pizza eten bij Happy Italy en vrije tijd in Rotterdam. 

Woensdagochtend werden de ideeën en bevindingen gepresenteerd en hebben we afscheid genomen. We 

kijken uit naar het tegenbezoek aan Hürth, dat in februari plaats gaat vinden!



 

Ontruimingsoefening

Wij hopen het natuurlijk nooit écht in de praktijk te hoeven brengen, maar indien het schoolgebouw in een 

noodsituatie ontruimd zou moeten worden, weten leerlingen en medewerkers wat ze te doen staat. 

Voorafgaand aan de ontruimingsoefening van maandag 21 november jl. kregen de leerlingen klassikaal 

instructie over vluchtroutes, veiligheidsmaatregelen en overige aandachtspunten. Toen het brandalarm om 

10:00 uur klonk, was het gebouw binnen vier minuten volledig ontruimd. Voor 10:15 uur was iedereen weer 

binnen.

De school werd bij de voorbereiding en uitvoering van de oefening begeleid door een gespecialiseerd 

bedrijf. Dit bedrijf is ook betrokken bij de evaluatie van de oefening.



 

REIZEN EN PROJECTEN VIERDE KLAS

In de week van 7 november zijn de vierdeklassers op reis gegaan naar Barcelona, Berlijn of op wintersport 

in Kaprun. De vierdeklassers die niet zijn meegegaan, volgden een van de interessante workshops: sport, 

striptekenen/graffiti, Berlijn en muziek.

Verslag Barcelona

Van Lloret de Mar via Calella naar Barcelona. We zijn op het strand geweest, hebben een fietstour gedaan 

door Barcelona en we hebben de Montserrat beklommen. Wat was het een onwijs gezellige week met deze 

fantastisch lieve en leuke groep leerlingen. Zonder jullie was deze reisweek niet zo’n succes geworden!



Verslag Berlijn

Zondag, 6 november 2022: Een historische dag! Lange tijd was het door de corona-pandemie niet mogelijk, 

maar nu vertrekt er vanaf De Ring van Putten eindelijk weer een bus vol enthousiaste leerlingen en 

docenten richting... Berlijn!

De koffers (soms van het formaat “ik-ga-op-wereldreis”) worden ingeladen, de leerlingen en docenten 

stappen in en om klokslag half acht is het dan zover. Onder luid applaus en met veel gezwaai van ouders

/verzorgers geeft buschauffeur Arie een dot gas en zet de touringcar zich in beweging. Nächste 

Bestimmung: Berlijn!

Lees verder

https://www.deringvanputten.nl/verslag-berlijnreis-vierde-klas/


Verslag skireis

Eindelijk was het zover.... Na een busreis van 14 uur arriveerden we maandagochtend om 08:30 uur in 

Kaprun. Klaus, de huiseigenaar van Haus Brunhilde, gaf ons een warm welkom. Met een kleine 60 man, 

waarvan 46 leerlingen, konden we direct aanschuiven voor het ontbijt. Zoals u begrijpt ging dat er bij 

iedereen wel in na zo’n gebroken nacht.

LEES MEER.

https://www.deringvanputten.nl/verslag-skireis-vierde-klas/


Project Berlijn

Tijdens de reisweek van klas 4 werd aan de thuisblijvers o.a. het thema Berlijn aangeboden. Lees verder.

https://www.deringvanputten.nl/project-berlijn-vierde-klas/


Project muziek

Deze week is er met veel plezier muziek met elkaar gemaakt. Het eindresultaat was een leuk en mooi 

concertje op vrijdag voor medewerkers en klasgenoten.



Project sport

Het sportproject was één van de projecten waar de leerlingen aan deel konden nemen. We gingen van 

start met een groep van 24 enthousiaste leerlingen die hiervoor hadden gekozen. De sporten die deze week 

op het programma stonden waren fitness, squash, boksen, klimmen en kickboksen. 

Lees meer.

https://www.deringvanputten.nl/project-sport-en-spelweek-vierde-klas/


Project Streetart 

Bij StreetArt denken we vaak aan een snel geplaatste tag, een krabbel die je om de 10 meter weer 

tegenkomt. Maar StreetArt omvat véél meer. Een mooie graffiti onder een viaduct of op een geluidswal. 

Lees meer!

https://www.deringvanputten.nl/project-streetart-vierde-klas/


 

Zaterdagtrainingen

Op zaterdag 5 november waren er ter voorbereiding op toetsweek 1 zaterdagtrainingen. Deze werden ook 

deze keer verzorgd door Erasmus Education. Er hebben 130 leerlingen aan deelgenomen. Na overleg met 

de vakgroepen zijn trainingen voor de vakken economie, Duits, scheikunde en wiskunde aangeboden.

 

Studiedag in het teken van eigenaarschap van 

leerlingen



22 november jl. was een ‘organisatiedag’. Deze 

dag waren er geen lessen en volgden de docenten 

een studiedag rondom het thema ‘eigenaarschap 

van leerlingen’. Op De Ring van Putten maken de 

leerlingen de keuzes die bij hun onderwijs- en 

ontwikkelbehoefte horen. Het is niet altijd 

eenvoudig om de juiste keuzes te maken, dus de 

coaches begeleiden hen hierbij. De vraag hoe de 

coaches hun leerlingen kunnen stimuleren om 

bewuste keuzes te maken en leerlingen te 

betrekken bij hun ontwikkeling stond deze dag 

centraal. Volgend jaar zijn er twee verdiepende 

bijeenkomsten over dit onderwerp. Deze dag werd 

verzorgd door Elena Carmona, orthopedagoog.

 

Jeugdboekenauter Maren Stoffels op bezoek 

bij de brugklasafdeling

Voor de 16e keer was schrijfster Maren Stoffels te gast op

De Ring van Putten!

Ieder jaar weer weet zij de leerlingen te boeien met de

verhalen over de boeken die zij heeft geschreven.  LEES MEER.

 

Les debatteren in de raadszaal

De leerlingen van het vak Global Perspectives (wereldburgerschap) hebben vrijdag 4 november een bezoek 

gebracht aan de raadszaal in het gemeentehuis van Nissewaard. Daar leerden zij van een professionele 

docent van de DebatUnie wat het verschil is tussen discussiëren en debatteren. Daarnaast maakten ze 

kennis met de vaardigheden die daarvoor nodig zijn. De leerlingen hebben zelf ook een debat mogen 

voeren op de plek waar dit normaal door de gemeenteraad wordt gedaan.

Wouter Struijk

https://www.deringvanputten.nl/brugklassers-de-ring-ontmoeten-schrijfster-maren-stoffels/


 

OPEN HUIS 11 FEBRUARI 2023



Postadres

Postbus 175

3200 AD Spijkenisse

Bezoekadres

Groenewoudlaan 25

3201 LP Spijkenisse

Telefonisch contact

0181-457144

 



Contact via e-mail

info@deringvanputten.nl

 


