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

Deze periode is een tijd van afscheid nemen én van een nieuwe start. Vandaag begint de zomervakantie, 

dus nemen alle betrokkenen bij de school voor een paar weken afscheid van elkaar om te genieten van een 

welverdiende vakantie. Maar het is ook de tijd dat onze geslaagde leerlingen afscheid nemen van hun 

middelbare school en na de vakantie een nieuwe start maken op hun vervolgopleiding. De afgelopen dagen 

hebben wij aan deze leerlingen het diploma uitgereikt: een waardevol document waarmee zij klaar zijn voor 

de volgende stappen in hun leven. 'De klas van 2022’ is een groep leerlingen die de afgelopen drie jaren 

onder lastige omstandigheden –de coronacrisis- hun schoolwerk heeft moeten verrichten. Dat maakt dat hun 

prestatie extra bewonderingswaardig is. Dat geldt ook voor de ondersteuning die zij hierbij hebben gekregen 

van het thuisfront en natuurlijk ook van de medewerkers van De Ring. Daarom: hartelijk gefeliciteerd en veel 

complimenten voor iedereen!

Na de afsluitende toetsweek was er tijd voor verschillende activiteiten: een internationaliseringsweek, 

excursies, 'fris op vakantie’, de schooreis naar Walibi en sportdag. In deze maandbrief leest u hierover meer.

De volgende maanbrief ontvangt u in september, aan het begin van het nieuwe schooljaar. Dat wil zeggen: 

behalve wanneer uw kind geslaagd is en de school verlaat. Tegen de ouders van deze leerlingen zou ik 

willen zeggen: ik hoop van harte dat u en uw kind kunnen terugkijken op een prettige tijd op De Ring van 

Putten. Ik dank u hartelijk voor het vertrouwen dat u in onze school heeft gesteld.

Tot slot wens ik namens de medewerkers van onze school iedereen een heel fijne en ontspannen zomer toe!

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

2021 - 2022

ma 11 juli t/m vr 19 augustus 2022

Vakantieschema 

   

Zomervakantie

Met vriendelijke groeten,

Jeroen Werleman, rector

 

 

 Agenda & vakantieschema

Link naar agenda

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

 

Boeken bestellen

Vanaf vandaag (8 juli) kunnen 

de boekenpakketten voor

volgend schooljaar besteld

worden op vandijk.nl

 

Diploma-uitreikingen

De afgelopen week hebben de geslaagde leerlingen 

hun diploma in ontvangst genomen. Ten overstaan van 

hun ouders, docenten en overige genodigden werden 

de geslaagden uitgebreid in het zonnetje gezet. Voor 

iedereen was er een persoonlijk woord. Tijdens de 

borrel na afloop werden uitgebreid herinneringen 

opgehaald.

http://www.deringvanputten.nl/schoolgids-2019-2020/
https://www.vandijk.nl/


havo (dinsdag 5 juli)

vwo (woensdag 6 juli)

mavo (donderdag 7 juli)



 

Tijdvak 3 eindexamen

Ook dit jaar zijn er door het Ministerie van Onderwijs aanpassingen gedaan in de organisatie van het 

eindexamen. Een van daarvan heeft betrekking op het toevoegen van het derde tijdvak. Dat betekent dat er 

volgende week –in de eerste week van de zomervakantie- nog leerlingen zijn die de uitslag van hun 

eindexamen krijgen. Natuurlijk hopen wij dat ook deze leerlingen geslaagd zijn, zodat wij ze 

donderdagmiddag 14 juli hun diploma kunnen uitreiken. Deze leerlingen ontvangen hierover nog nadere 

informatie.

 

Ouderbijdrage

Binnenkort ontvangt u het vriendelijke verzoek de ouderbijdrage voor het aankomende schooljaar te 

voldoen. Deze factuur bestaat uit de vrijwillige ouderbijdrage aan de oudervereniging, de vrijwillige 

schoolbijdrage en de kosten voor de aanschaf van een rekenetui (alleen voor brugklasleerlingen) en de 

eventuele kluisjeshuur. Bij het verzoek vindt u uitgebreide informatie over de besteding van deze bijdragen.

 

 

Kennismaken nieuwe brugklassers

Woensdagmiddag 6 juli was een spannende middag voor de nieuwe brugklassers van De Ring van Putten. 

Zij kwamen deze middag namelijk alvast kennismaken met hun klasgenoten en hun klassencoach. Gelukkig 

was het ijs snel gebroken en heeft iedereen elkaar al vóór de zomervakantie een beetje leren kennen.

 

Met pensioen

Aan het einde van dit schooljaar nemen wij afscheid van twee dierbare docenten van onze school: Thea 

Heeres, docent Nederlands en zorgcoördinator en Ed Erkelens, docent lichamelijke opvoeding. Beiden zijn 

respectievelijk ruim veertig en bijna veertig jaar actief geweest in het onderwijs in Spijkenisse en omgeving, 

waarvan ruim de helft op De Ring. Grote kans dat u –als leerling- ze in uw onderwijscarrière bent 

tegengekomen. Wij danken deze collega's voor hun grote betrokkenheid bij het onderwijs, onze school en 

natuurlijk bij de leerlingen aan wie zij hebben lesgegeven. Zij gaan nu genieten van alle andere mooie 

dingen die het leven biedt. Daarbij wensen wij ze heel veel plezier en geluk toe!

 



Poffertjes

Donderdagmiddag sloten de leerlingen uit de onderbouw het schooljaar feestelijk af met poffertjes.

 

Karaoke

Afgelopen vrijdag 1 juli verzamelden een groep enthousiaste leerlingen zich en een paar docenten in het 

muzieklokaal voor een spetterende karaoke-party. Vanaf het eerste moment zat de sfeer er goed in. De één 

kon nog mooier zingen dan de ander en laten we het erop houden dat sommige leerlingen hun best hebben 

gedaan ...

Na 3 uurtjes zingen had de jury de onmogelijke taak om een winnaar aan te wijzen. Na lang beraad werden 

Job en Shaya gekroond tot 'King and Queen of Karaoke 2021-2022'. Volgend jaar mogen zij hun titel 

verdedigen.



Het was supergezellig! De leerlingen moesten om 17:00 uur naar huis gestuurd worden, anders waren we 

tot laat doorgegaan.

Tuan Nguyen, docent biologie

 

Internationaliseringsweek

'together one world' 

Vorige week sloten we op De Ring van Putten het jaar af met een projectweek die in het teken stond van 

internationalisering. De projectweek 'together one world' had als thema de 17 duurzame 

ontwikkelingsdoelen zoals opgesteld door de VN. Door middel van deze projectweek hebben de leerlingen 

met behulp van de organisatie Global Exploration acht workshops omtrent de 17 doelen gevolgd waarbij zij 

meer te weten kwamen over de inhoud van de doelen, wereldburgerschap en intercultureel leren. Dit thema 

sluit naadloos aan op onze UNESCO accreditatie. De week werd feestelijk afgesloten met de brasband 

Djembé Agogo, hapjes, drankjes, muziek en de presentaties van de eindproducten. De beste groepen 

kregen hiervoor een kleine prijs. Wij kijken terug op een succesvolle en mooie week waarbij waardevolle 

thema's een plekje hebben gekregen in de aandacht van leerlingen. 



 

Geslaagd voor Emercency First Response 

(EFR)

De afgelopen maanden zijn er weer 22 leerlingen bezig geweest met leren reanimeren, eerste hulp 

verlenen, etc tijdens de talentles EFR (Emercency First Response). Wij zijn dan ook erg trots om te kunnen 

vermelden dat alle 22 leerlingen geslaagd zijn voor hun EFR-examen! Zij hebben onlangs hun internationale 

certificaat mogen ontvangen uit de handen van de EFR-docenten; Olga Cestrone en Myrthe Dukers. 

Van harte gefeliciteerd met jullie certificaat! De wereld is weer een aantal levensredders rijker!



 

De MR zoekt jou!



Meer informatie

 

Sportdagen

Op woensdag 29 juni en donderdag 30 juni hebben alle leerlingen van onze school deelgenomen 

aan een sportdag op de velden van de hockeyvereniging. Er waren verschillende activiteiten in 

teamverband, zoals voetbal, hockey, frisbee, HAKO-bal en trefbal. Het waren twee heerlijke dagen 

en iedereen heeft lekker gesport! 

Namens de vakgroep Lichamelijke Opvoeding,

Jeroen Nieuwstraten 

http://www.deringvanputten.nl/ouder-gezocht-voor-de-mr/


 

Walibi

Op maandag 27 juni en dinsdag 28 juni zijn de leerlingen naar Walibi geweest.

Het waren twee leuke gezellige dagen!



 

Fris op vakantie

Op woensdag 29 en donderdag 30 juni volgden alle leerlingen van het derde leerjaar de workshop ‘Fris op 

vakantie’ van Bureau Leefstijl. Hiermee wordt de naderende vakantieperiode alvast een beetje gevierd, want 

de workshop gaat over veilig vakantiegedrag. In de lessen worden onder andere veilig vrijen, alcohol- en 

drugsgebruik, sociale media en grensoverschrijdend gedrag behandeld. Er werd enthousiast meegedaan en 

goed opgelet.

Er werden serieuze gesprekken gevoerd over grensoverschrijdend gedrag: Wat laat je toe en wat niet? En 

hoe zeg je ‘Nee’ als je iets (nog) niet wilt? Ook de invloed van sociale media werd besproken, waarbij de 

leerlingen heel open waren en er mooie gesprekken plaatsvonden. De leerlingen, de docenten en ook het 

team van Bureau Leefstijl vonden het een succes. Zij wensen iedereen dan ook een heerlijke ontspannen, 

maar vooral veilige vakantie toe!



 

Avondvierdaagse

Tijdens de avondvierdaagse half juni, liepen leerlingen van De Ring weer mee met de avondvierdaagse. Ze 

begeleidden deelnemers van stichting De Nieuwe Brug. Het was een zonnig feestje!

 

Schoolfeest Summer Vibes



Het schooljaar 2021-2022 werd op een feestelijke manier afgesloten met het schoolfeest Summervibes. 

Honderden leerlingen hebben genoten van een schoolfeest waar het plezier vanaf spatte! K’68 kijkt alweer 

uit naar de feesten van het komende schooljaar, waarbij het Halloweenfeest van de brugklas als eerste op 

  de agenda staat! K’68 wenst iedereen een fijne vakantie!

 

Archeon

Op 17 juni was 1 vwo is in Archeon in het kader van het Junior College van De Ring.



 

Excursie Den Haag voor geschiedenis vwo

In een van de laatste schoolweken zijn de geschiedenisleerlingen van het vwo op excursie geweest naar 

Den Haag, het hart van de parlementaire democratie van ons land en de stad vol historie en traditie.



 

Telefonisch contact:

0181-457144

Contact via e-mail:

info@deringvanputten.nl

Bezoekadres:

Groenewoudlaan 25

3201 LP Spijkenisse

Postadres:

Postbus 175

3200 AD Spijkenisse

 


