
 

 

oktober Maandbrief - 2022

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

De afgelopen week stond in het teken van het internationaliseringsproject Stand up and face the challenge. 

Dat is een uitwisselingsproject waarover verderop meer te lezen is. Sommige gezinnen hadden deze week 

een uitwisselingsleerling uit Réunion, Tsjechië, Italië of Spanje te logeren. In sommige gevallen was dat voor 

beide partijen een avontuur, want er blijken heel wat verschillen te zijn in alledaagse gewoonten en 

gebruiken. Het is een van de doelen van uitwisselingsprojecten om daarmee kennis te maken.

Het is fijn dat de vierdeklasreizen dit schooljaar weer volgens planning kunnen doorgaan. Dat betekent dat 

de vierdeklassers in toetsweek1 op reis zijn en dat zij daarom in de week voorafgaand aan de herfstvakantie 

al hun toetsweek hebben. De afgelopen tijd hebben zij zich hierop voorbereid.

Onlangs zijn de talentlessen weer van start gegaan. Het doel van deze lessen is leerlingen hun blik te laten 

verruimen en te ontdekken op welke terreinen zij talentvol zijn (of juist niet zo talentvol). Dat helpt ze bij het 

maken van de juiste profielkeuze en vervolgopleiding. In een van de volgende maandbrieven wordt meer 

verteld over de talentlessen van De Ring.

Tot slot vraag ik uw aandacht voor de oudervereniging van onze school. Deze zoekt een aantal nieuwe 

leden. Verderop vindt u de oproep.

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 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

 

   

 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

 

AVG (ouderportaal)

Hierbij verzoeken wij de ouders die de vragen betreffende de privacywet (avg) nog niet hebben beantwoord, 

dit alsnog te doen.

Is uw zoon/dochter 16 jaar of ouder kan hij/zij zelf de vragen beantwoorden via het leerlingenportaal.

De vragen vindt u in het  onder het kopje 'privacy'. ouderportaal

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

 

Internationalisering

http://www.deringvanputten.nl/schoolinformatie/agenda/
http://www.deringvanputten.nl/schoolgids-2019-2020/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ftrack.wis.nl%2Ftrack%2Fclick%2F30324083%2Fderingvanputten.wiscollect.nl%3Fp%3DeyJzIjoiNFUtSkdELWRhLVhaeGNOVURoeVVHd2hwRXZrIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDMyNDA4MyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL2RlcmluZ3ZhbnB1dHRlbi53aXNjb2xsZWN0Lm5sXFxcL2FwcFxcXC9wb3J0YWxcXFwvbG9naW5cIixcImlkXCI6XCIzNWI5OGE1ZjBhN2U0OGEyOWU5NjAwOWFjMTI3MzMwZVwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjNjODEyY2MxOGEwMGE5MWRhZGYyMzg1YTVhOTY1MTA0NjkxNTBmODlcIl19In0&data=04%7C01%7C%7C3157681cfc6e49b6aa3708d9b659ec67%7C198b5d56dacd4e41aef9bfcc81ba0b82%7C0%7C0%7C637741319593909027%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=BYZsks5ZqH91A9Z6y%2FGGZzWAdkqZAjmd9AcwMb32ljs%3D&reserved=0


Uitwisseling Step up and face the challenge - Nederland

Van 2 tot 8 oktober ontvangen 20 Nederlandse leerlingen van De Ring van Putten een gastleerling 

uit een van de volgende landen: Frankrijk (La Réunion), Spanje, Italië (Sardinië) en Tsjechië. Onze 

leerlingen volgen samen met de gasten een aangepast programma dat in het teken staat van 

sporten, gezond eten en een gezonde levensstijl.

Zo hebben leerlingen in het Corpus museum in Leiden een kijkje genomen in het menselijk lichaam, 

hebben zij workshops gevolgd over diverse onderwerpen zoals het spijsverteringsstelsel en de 

schijf van vijf, hebben zij practica gedaan zoals het maken van kaas en deden zij mee aan een 

typisch Nederlands korfbaltoernooi op school.

De week wordt feestelijk afgesloten op de pannenkoekenboot. Enkele van onze leerlingen zijn vorig 

schooljaar al naar Sardinië geweest voor dit project. Verder zal dit schooljaar nog een kleine groep 

naar la Réunion vertrekken en gaan de overige leerlingen volgend schooljaar naar Spanje of 

Tsjechië.

We kijken terug op een mooie week waarbij vriendschappen zijn gesloten, afscheid nemen moeilijk 

was en er met smart wordt uitgekeken naar de volgende uitwisseling. Alle gastgezinnen bedankt 

voor jullie inzet en gastvrijheid! Dit project is mogelijk gemaakt door de subsidie van Erasmus+.



Uitwisseling Listen to my story - Duitsland

Van 25 september tot 1 oktober is er een groep van 5 leerlingen (Daan Kalkman, Dean de Ridder, 

Claire van de Graaf, Kelly Deng en Jesse van der Meer) onder leiding van mevrouw Hoogstad en 

mevrouw Ouwehand naar onze Duitse partnerschool in Rosenheim geweest.

De leerlingen hebben een week lang in een gastgezin geslapen en samen gewerkt aan een radio-

uitzending voor de lokale schoolradio over de Tweede Wereldoorlog.

Het is van belang dat leerlingen de rol van het verleden inzien om zo met een open blik naar de 

toekomst te kijken. Een hoogtepunt van deze uitwisseling was de excursie naar Dachau gevolgd 

door een interview met Eva Umlauf (een overlevende van het concentratiekamp van Auschwitz). Dit 

vonden de leerlingen heel indrukwekkend.

Onze leerlingen gaan ook een schoolradio met podcasts oprichten om zo meer verhalen over de 

Tweede Wereldoorlog te kunnen vertellen.



In februari komen leerlingen van onze partnerlanden naar ons toe. In dit project werken wij samen 

met scholen in Portugal, Duitsland en Griekenland en deze uitwisseling wordt gesubsidieerd door 

Erasmus+.

 

Informatieavonden

Voor veel leerjaren is bij de start van het schooljaar een informatieavond georganiseerd. Ouders hebben 

kennis kunnen maken met de coach van hun kind en met de afdelingsleiding. Daarnaast is er praktische 

informatie gegeven over de school in het algemeen en het specifieke leerjaar in het bijzonder. Veel van deze 

informatie is te lezen in de schoolgids die u op onze website kunt vinden.hier 

 

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


Cito-toetsen in de brugklas

In week 42 nemen we de cito 0 toets af in de brugklas. Deze toets bestaat uit zes onderdelen op het gebied 

van Nederlands, Engels en rekenen. Dit zijn diagnostische toetsen. Dit betekent dat de leerlingen er geen 

cijfer voor krijgen en er niet voor hoeven te leren. Wel is het belangrijk dat de leerlingen er serieus aan 

werken. Het is namelijk voor ons een belangrijke nulmeting, dat wil zeggen dat het ons een beeld geeft van 

het startniveau van de leerlingen. En kunnen we, indien dit nodig is, een digitaal, adaptief programma 

genaamd Numo inzetten. Zo kunnen leerlingen op individueel niveau aan een van de onderdelen werken.

 

Bent u het nieuwe lid van de oudervereniging

De oudervereniging (‘OV') bestaat uit een aantal enthousiaste ouders die vijf keer per schooljaar met de 

schoolleiding overleggen over uiteenlopende schoolonderwerpen. Deze bijeenkomsten duren hooguit 

anderhalf uur per keer en vragen een beperkte voorbereiding.

De leden van de OV geven de school feedback over actuele onderwijszaken en de manier waarop de school 

het onderwijs vormgeeft. Andere ouders kunnen via de OV onderwerpen voorstellen die met de school 

besproken kunnen worden.

Verder beslist de OV over de besteding van de vrijwillige oudervereniging en organiseert zij de jaarlijkse 

thema-avond voor de ouders van de leerlingen van De Ring van Putten. 

Spreekt het u aan om actief betrokken te zijn bij de school van uw kind? Stelt u zich dan beschikbaar voor 

een van de vrijgekomen plaatsen binnen de oudervereniging. 

Hier vindt u er meer informatie over. Heeft u vragen over de oudervereniging, of wilt u zich aanmelden? 

Stuur dan een e-mail naar: oudervereniging.rvp@deringvanputten.nl.

https://www.deringvanputten.nl/ouders/oudervereniging-2/de-oudervereniging/
mailto:oudervereniging.rvp@deringvanputten.nl


 

Halen en brengen

Met de herfst in aantocht zal het aantal leerlingen toenemen dat af en toe met de auto naar school gebracht 

wordt. Tijdens het halen en brengen is het vaak dringen rondom de ingang van het schoolterrein en op onze 

kleine parkeerplaats.

Brengt of haalt u uw kind met de auto? Maak dan gebruik van de parkeerplaats aan de Hoepelmaker 

tegenover de school. Daar is wel voldoende gelegenheid om even te parkeren. Bij de ingang van het 

schoolterrein komen verschillende fiets- en voetpaden samen. Indien daar ook auto’s keren, leidt dit tot 

gevaarlijke situaties. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.



 

Halloween brugklasfeest

Het is bijna zover....het allereerste schoolfeest voor onze brugklassers!

De kaartverkoop start maandag in de pauze.



 

Wie meldt zich aan voor Teenage Boss?

Op dit moment is BNNVARA bezig met een nieuw seizoen van het televisieprogramma een Teenage Boss, 

heel bijzonder en zeer leerzaam experiment, waarbij kinderen leren omgaan met geld. Het is bedoeld voor 

kinderen die heel graag de baas zouden willen zijn over het geld van hun ouders. Dat klinkt heel 

aantrekkelijk, maar het is in de praktijk een enorme verantwoordelijkheid!

Een van de medewerkers van het programma heeft ons de vraag gesteld dit programma bij u onder de 

aandacht te brengen met de vraag of er kinderen tot 15 jaar zijn die het leuk zouden vinden om eraan mee 



Postadres

Postbus 175

3200 AD Spijkenisse

Bezoekadres

Groenewoudlaan 25

3201 LP Spijkenisse

Telefonisch contact

0181-457144

Contact via e-mail

info@deringvanputten.nl

te doen. Via deze link is meer informatie te vinden over het programma en via die website kunnen 

belangstellenden zich aanmelden.

Zoals gezegd: het is een programma van BNNVARA, dus het gaat buiten de school om.

 

 

 

https://www.zapp.nl/programmas/teenage-boss

