
 

 

november Maandbrief - 2022

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

Volgende week is het de eerste toetsweek van dit jaar. Ik wens alle leerlingen veel succes met de 

voorbereiding hierop. De vierdeklassers hebben hun eerste toetsweek al achter de rug; zij gaan volgende 

week op reis naar Barcelona, Berlijn, of op wintersport. De leerlingen die niet op reis gaan, volgen een van 

de interessante projecten.

Ook dit schooljaar neemt een team van medewerkers van De Ring van Putten deel aan de RoPa-run. Onder 

leiding van teamcaptains Bart de Ruiter en Tom Dinjens zet de school zich in voor het goede doel. Vanwege 

de Franse regelgeving gaat de route deze keer niet van Parijs naar Rotterdam, maar van Enschede naar 

Rotterdam. Wat niet veranderd is, is dat de loop tijdens het pinksterweekend wordt georganiseerd en dat er 

zoveel mogelijk geld wordt ingezameld.

Tot slot zijn er deze maand wat aanpassingen in het rooster:  er is een organisatiedag en er wordt een 

verkort rooster toegepast. Wat dit inhoudt en op welke dagen dat is, leest u –net als het overige nieuws uit 

de afgelopen weken- in deze maandbrief.

Met vriendelijke groeten,

Jeroen Werleman, rector

 

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


2022 - 2023

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   

Kerstvakantie

Voorjaarsvakantie

Tweede Paasdag

Meivakantie

Hemelvaart

Tweede Pinksterdag

Zomervakantie

   

 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.

Schoolgids

 

De vierdeklassers gaan op reis

Wij gebruiken het motto ‘Op De Ring maak je de reis van je leven’ om aan te geven dat de leerlingen op 

onze school een -gedeeltelijk door hen zelf gekozen- route afleggen en zo ‘op reis’ zijn naar hun toekomst.

Veel van onze leerlingen uit de vierde klassen gaan binnenkort letterlijk op reis. In de week van 7 november 

gaan zij naar Berlijn, Barcelona, of op skireis. Het is het hoogtepunt van hun middelbareschoolcarrière en wij 

wensen hun en hun begeleiders een plezierige reis toe.

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


 

Financiële ondersteuning gemeente 

Nissewaard

Het afgelopen jaar is het leven een stuk duurder geworden. Voedsel-, gas- en energieprijzen zijn ongekend 

hoog. Hierdoor komen er steeds meer mensen in financiële problemen.

Wij willen u er daarom op wijzen dat de gemeente Nissewaard de brochure “Alle Kinderen Doen Mee!” heeft 

uitgebracht, waarin alle verschillende (financiële) regelingen en fondsen voor gezinnen worden uitgelegd. 

Wellicht komt u daarvoor wel in aanmerking.

Mocht u meer informatie willen over de verschillende initiatieven van de gemeente Nissewaard rondom 

inkomen en schulden, lees dan hier verder.

Judith  Wittenberg,

Zorgcoördinator

http://www.nissewaard.nl/kindregelingen
https://www.nissewaard.nl/werk-en-inkomen/werk-en-inkomen_to/hulp-bij-rondkomen-en-schulden.htm


 

Minitour voor groep 8

Op woensdag 16 november nodigen wij de leerlingen uit groep 8 

uit om vast een kijkje te nemen in de brugklasafdeling van De 

Ring. Samen met een van hun ouders zijn zij van harte welkom 

om alles te horen over ons onderwijs, de leerlingbegeleiding en 

de keuzes die je op De Ring kunt maken.  staat alle Hier

informatie over de minitour en kunnen groep 8-leerlingen zich 

ervoor aanmelden.

 

Mediawijsheid op De Ring van Putten

Afgelopen schooljaar heb ik met succes de opleiding voor mediacoach afgerond, daardoor ben ik nu 

gecertificeerd op het gebied van mediawijsheid. Een mediacoach speelt een belangrijke rol bij onder andere 

het vormgeven van het mediaonderwijs op school. Zo zal ik activiteiten gaan bedenken en organiseren om 

de mediawijsheid van jongeren, ouders, leerkrachten en directie te verbeteren. Voorbeelden van activiteiten 

zijn:

• Coachen van leerlingen bij mediagerelateerde onderwerpen, zoals sociale media, cyberpesten en 

gamen

• Hulp bij het leren gebruiken van bronnen op internet (informatievaardigheden)

• Opstellen van een mediaprotocol

• Actief betrekken van jongeren bij het mediabeleid

• Organiseren van ouderavonden en themaweken, bijvoorbeeld tijdens de Week van de 

Mediawijsheid 

• Verzorgen en coördineren van lesmateriaal

• Bieden van hulp bij problemen op het gebied van mediagerelateerde onderwerpen

• Eventueel doorverwijzen naar hulpinstanties

• Informeren van collega’s over actuele mediaontwikkelingen

• Geven van lessen op het gebied van media(wijsheid)

Wanneer u meer informatie wilt, dan hoor ik dat graag.

Onno Ronteltap,

Mediacoach

https://www.deringvanputten.nl/groep7en8/kom-je-ook/sneak-preview-op-30-november-2021/#gform_3


 

Verkort rooster

In het geval van vergaderingen of bijeenkomsten kan de school een 'verkort rooster’ hanteren. Dit houdt in 

en de lesuren 2, 3 en 4 dan 60 minuten durendat de flexuren (lesuur 1, 5 en 6) 30 minuten duren . De 

lesdag eindigt zo vroeger.

De aankomende tijd houden wij een verkort rooster aan op 16 november vanwege de minitour voor groep 8-

leerlingen en op 24 en 29 november in verband met leerlingbesprekingen.

 

Organisatiedagen

In de jaarplanning van het komende schooljaar komt u een aantal ‘organisatiedagen’ tegen. Op deze dagen 

zijn geen lessen gepland, zodat er vergaderingen, trainingen en overige bijeenkomsten voor medewerkers 

georganiseerd kunnen worden. Door deze activiteiten op organisatiedagen te concentreren, neemt de druk 

op lesdagen af. Hoewel er op organisatiedagen geen lessen zijn ingeroosterd, kan het voorkomen dat 

leerlingen in individuele gevallen voor bijvoorbeeld een afspraak of inhaalwerk naar school moeten komen.

De eerstvolgende organisatiedag is: dinsdag 22 november 2022.

 



Eus bezoekt De Ring: ‘Lezen is als fitnessen 

voor de hersenen’

Wegens succes op herhaling. Vrijdag 14 oktober bezocht schrijver/AD-columnist en tv-producent Özcan 

Akyol voor de tweede maal in successie De Ring van Putten in Spijkenisse. Op geheel eigen wijze nam 

‘Eus’ de vierdeklassers aan de hand van zijn debuutroman met de gelijknamige titel -al uit 2012- mee in zijn 

persoonlijke leven: Van kleine crimineel tot bekende Nederlander.

LEES MEER

Ook Maren Stoffels bezoekt De Ring

Woensdag 9 november bezoekt kinderboekenschrijfster Maren Stoffels voor de 16e keer alweer onze 

school. Zij geeft 3 lezingen aan onze brugklassen.

 

Uitwisseling met Hürth

Op woensdag 19 oktober kwamen de Duitse leerlingen van het Albert-Schweitzer Gymnasium vanuit Hürth 

naar onze school – voor het tiende jaar op rij – om mee te doen aan de uitwisseling. De leerlingen werden 

rond het middaguur verwelkomd met een gezellige lunch en deden vervolgens mee met een les Sport & 

Spel, gegeven door Onno Ronteltap.

LEES MEER!

https://www.deringvanputten.nl/11098-2/
https://www.deringvanputten.nl/uitwisseling-met-hurth/


 

Halloweenfeest brugklassers

Het eerste feest van dit schooljaar is een feit. En wat was het een succes! De brugklasafdeling was 

geweldig versierd en veel leerlingen hadden zich flink uitgedost als heksen, monsters en andere 

angstaanjagende figuren.

De avond begon meteen goed: De stemmen werden flink opgewarmd door de sterren van de hemel te 

zingen in het karaokelokaal bij Tuan Nguyen. Vervolgens werden de opgewarmde stemmen intensief 

gebruikt tijdens de spooktocht in West boven. Verder was het die avond ook de hele tijd gezellig in het 

spelletjeslokaal, waar gesjoeld kon worden en waar de leerlingen Twister konden spelen. Al met al was het 

een monsterlijk gezellige avond! De wedstrijd voor best verklede leerling is gewonnen door Fleur 

Groenendijk uit 1b3.

Op de foto is de groep leerlingen van K'68 te zien met begeleiding. Hierbij willen we iedereen bedanken die 

hieraan een bijdrage heeft geleverd. Het was een mooi feestje!

Koen Blokland en Deena Dell’Avo, K’68



 

Tentoonstelling DDR

Op 9 november 1989 is de Val van de Berlijnse Muur en op 3 oktober 1990 is Duitsland weer één land. Na 

40 jaar van elkaar gescheiden te zijn geweest, zijn de mensen uit West- en Oost-Duitsland weer herenigd. 

De socialistisch-communistische heilstaat DDR (Duitse Democratische Republiek) houdt op te bestaan.

Voor de tweede keer presenteert de vakgroep Duits de tentoonstelling Die DDR – Das verschwundene 

Deutschland. LEES MEER!

https://www.deringvanputten.nl/tentoonstelling-ddr/


 

Open Podium

Binnenkort ‘terug van weggeweest’: Het Open Podium!

Na een lange periode van theaterbeperkingen organiseren we eindelijk weer een Open Podium. De oproep 

voor deelnemers is eruit, dus de inschrijvingen zullen snel binnenstromen. Het Open Podium vindt plaats 

op vrijdagavond 25 november vanaf 19:30 uur.

Wie durft/durven?

Met vriendelijke groet, Ton Hordijk, Marijke van Ballegoie en Dani Boeren van de vakgroep muziek



 

Naar de brandweer

Het laatste hoofdstuk bij scheikunde (44) voor de toetsweek ging over: BRAND. De branddriehoek, hoe blus 

je een brand, wat zijn de gevaren van brand (o.a. vorming van koolstofmono-oxide) en natuurlijk de 

scheikundige dingen zoals reactievergelijkingen opstellen en rekenen aan reacties. Maar wat is 

toepasselijker als je zo’n hoofdstuk behandelt om met de leerlingen naar de mensen te gaan die van brand 

hun beroep hebben gemaakt? Juist, de brandweer in Spijkenisse!

LEES MEER!

https://www.deringvanputten.nl/naar-de-brandweer/


 

Wethouder Wouter Struijk gaat lesgeven op 

De Ring van Putten

Op De Ring van Putten heeft Wouter Struijk de basis gelegd voor een mooie carrière in de politiek. Na zijn 

studie is hij uiteindelijk als wethouder bij de gemeente Nissewaard verantwoordelijk voor werk en inkomen, 

jeugd, onderwijs, armoedebeleid, emancipatie en inclusie, volksgezondheid en coördinerend wethouder 

sociaal domein. Bovendien is hij tweede locoburgmeester. De Ring van Putten is er trots op dat de 

wethouder, als nevenfunctie, bij hen als docent komt werken.

Op De Ring van Putten zijn veel oud-leerlingen werkzaam. Zij keren met veel plezier terug naar hun school 

en worden collega’s van hun vroegere docenten.

Wouter: ‘Met veel enthousiasme ga ik aan leerlingen uit de brugklas het vak Global Perspectives geven. Ik 

hoop mijn ervaring en netwerk ten dienste te kunnen stellen aan de leerlingen om zo een bijdrage te kunnen 

leveren aan hun ontwikkeling. Als geboren Spijkenisser en als oud-leerling vind ik het leuk om op deze 

school als docent terug te keren. Ik kijk uit naar de interactie met de leerlingen en natuurlijk hoop ik nog veel 

te leren van mijn nieuwe collega's.’

 

Op bezoek bij de commissaris van de Koning



Op woensdag 19 oktober hadden drie leerlingen uit 6 vwo ten behoeve van hun profielwerkstuk een 

interview met de heer Polman, de commissaris van de Koning in Zeeland. Het onderwerp van hun 

profielwerkstuk:  . In gezelschap van hun begeleider meneer het functioneren van de democratie in Nederland

Siebelink hadden ze een inspirerend en informatief gesprek.

 

In de krant



Groot Nissewaard, 18 oktober 2022

Groot Nissewaard, 18 oktober 2022



Postadres

Postbus 175

3200 AD Spijkenisse

Bezoekadres

Groenewoudlaan 25

3201 LP Spijkenisse

Telefonisch contact

0181-457144

Contact via e-mail

info@deringvanputten.nl

Groot Nissewaard, 11 oktober 2022

 

 

 




