
 

 

september Maandbrief - 2022

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

Dit is de eerste maandbrief van 2022-2023. Hartelijk welkom in het nieuwe schooljaar! Dat geldt in het 

bijzonder voor de ouders/verzorgers van de leerlingen die dit jaar zijn gestart in de brugklas. Ik wens u en 

uw kind een prettige tijd toe op De Ring van Putten.

In de maandbrief leest u over de activiteiten en het nieuws van onze school. De maandbrief verschijnt iedere 

eerste vrijdag van de maand. Afdelingsspecifieke of persoonlijke informatie ontvangt u per e-mail.

Wij zijn het nieuwe schooljaar gestart met een aantal introductiedagen voor al onze leerlingen. Het 

programma was afgestemd op het leerjaar. En afhankelijk daarvan hebben de leerlingen kennis gemaakt 

met elkaar en hun coach, informatie gekregen over hun leerjaar en leuke teambuildingactiviteiten 

ondernomen waardoor zij een goede basis hebben gelegd voor dit schooljaar. In deze maandbrief krijgt u 

een indruk van deze dagen.

Namens alle medewerkers van De Ring van Putten wens ik u en uw kind een heel goed schooljaar 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

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

 

Het nieuwe logo van De Ring

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


Met trots presenteren wij het nieuwe logo van onze school.

Het vorige logo heeft zo’n vijftien jaar trouw dienst gedaan. In ons 

nieuwe beeldmerk is het vertrouwde ‘poppetje’ te herkennen en komen 

de kleuren terug van De Nieuwe Ring. Zo is niet alleen ons onderwijs, 

maar ook ons logo ‘klaar voor de toekomst.'

 

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 organisatiedagen van dit schooljaar staan ingepland op:  

maandag 22 augustus 2022

dinsdag 22 november 2022 

vrijdag 3 februari 2023

donderdag 8 juni 2023 

 

Introductiedagen

Dit jaar startten de leerlingen uit alle klassen het schooljaar met drie introductiedagen. De invulling van deze 

dagen was afhankelijk van het leerjaar, maar alle programma’s stonden in het teken van het vooruitblikken 

op het komende schooljaar en het werken aan een goede samenwerking tussen de leerlingen en hun 

docenten. Voor dat laatste zijn teambuildingactiviteiten binnen en buiten de school georganiseerd. Vrijdag 

26 augustus, was de eerste ‘gewone schooldag’.



 

Uitwisselingen

Het nieuwe schooljaar is weer van start gegaan en dat betekent dat ook de uitwisselingen weer 

volop gaan beginnen. Vorig schooljaar kon er eindelijk na de coronajaren weer worden uitgewisseld 

en is het eerste Erasmus+ project van start gegaan met enkele leerlingen uit de brugklas. Zij zijn op 

reis geweest naar Sardinië (Italië).

De uitwisselingen bevorderen wereldburgerschap, intercultureel leren en de specifieke thema’s gekoppeld 

aan de projecten. Op de website treft u een lijst met de data van de uitwisselingen en of er nog ruimte is om 

uw zoon en/of dochter nog op te geven. Ook kunt u alleen als gastgezin in Nederland fungeren indien uw 

kind niet mee wil naar het buitenland, maar wel graag wil hosten.

Voor vragen en het opgeven van uw kind(eren) kunt u mevrouw Maxime Hoogstad mailen, de coördinator 

van internationalisering via hgs@deringvanputten.nl

LEES HIER VERDER EN BEKIJK DE PLANNING VAN DE UITWISSELINGEN

mailto:hgs@deringvanputten.nl
https://www.deringvanputten.nl/informatie-over-uitwisselingen/


 

 Informatieavonden

Aan het begin van het schooljaar organiseert de school 

informatieavonden voor de ouders van onze leerlingen. 

Tijdens deze avond staat het leerjaar van uw kind 

centraal, maakt u kennis met de coach en de 

afdelingsleiding en ontvangt u alle informatie die het 

komende schooljaar van belang is. Via de afdeling 

ontvangt u een uitnodiging. U bent van harte welkom!

 

 

Start keuze-uren

Op De Ring van Putten volgen de leerlingen de lessen die passen bij hun onderwijs- en ontwikkelbehoeften. 

Voor sommigen betekent dat extra les of ondersteuning in vakken die zij moeilijk vinden, of waarin zij juist 

nóg beter willen worden: de vakuren. Daarnaast kent de school werkuren waarin leerlingen onder toezicht 

op school kunnen werken aan hun huiswerk en andere schoolopdrachten. En bovendien zijn er talenturen 

waarin leerlingen hun talent kunnen ontdekken en ontwikkelen. Talenturen dragen bij aan de oriëntatie op 

de profielkeuze (het ‘vakkenpakket’) en de vervolgopleiding.

De keuze-uren starten in de week van 12 september. De leerlingen horen via hun afdelingsleiding vanaf 

wanneer en op welke manier zij zich hiervoor moeten aanmelden.



 

De oudervereniging van De Ring zoekt nieuwe 

leden

Er is binnen de oudervereniging (OV) van onze school ruimte voor nieuwe leden. De OV is daarom op zoek 

naar enthousiaste ouders die het leuk vinden om deze plaatsen te vervullen. Meer informatie over de OV 

 vindt u hier.

 Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via: oudervereniging.rvp@deringvanputten.nl.

 

Laptop in de klas

In de maandbrief van juni en op onze website heeft u kunnen lezen dat ICT een steeds grotere rol binnen 

het onderwijs inneemt en hoe De Ring van Putten dit toepast als hulpmiddel voor het onderwijsmodel. Met 

ingang van dit schooljaar werken alle leerlingen in de brugklas met een laptop -naast de schoolboeken. Zo 

‘groeit’ de laptop de komende jaren de school in. Vorige week zijn de laptops aan de brugklassers uitgereikt.

 

https://www.deringvanputten.nl/ouders/oudervereniging-2/de-oudervereniging/
mailto:oudervereniging.rvp@deringvanputten.nl
https://www.deringvanputten.nl/de-laptop-in-de-klas-ict-als-hulpmiddel-voor-het-onderwijsmodel-van-de-ring-van-putten/


 

Kick-off profielwerkstuk

Het profielwerkstuk –kortweg 'PWS'- maakt deel uit van de afronding van het havo- en vwo-

onderwijsprogramma. De leerlingen doen een onderzoek dat aansluit bij hun profiel. Op die manier brengen 

zij de kennis en vaardigheden van de voorliggende jaren in de praktijk en zij bereiden zich voor op 

werkvormen waarmee zij op de hogeschool of universiteit ook te maken krijgen.

Deze week was de aftrap. Dr. Barry W. Fitzgerald, spreker, auteur, superheldwetenschapper en enthousiast 

communicator, verzorgde in de aula van De Ring een inspirerende lezing over superhelden.

 



 

JOZ op De Ring van Putten

JOZ is de stichting die in de gemeente Nissewaard het jongerenwerk verzorgt. JOZ werkt niet alleen samen 

met de gemeente Nissewaard, maar ook met vrijwel alle scholen voor voortgezet onderwijs in Spijkenisse. 

Dit schooljaar is JOZ ook een dagdeel per week actief binnen De Ring van Putten.

Het doel van JOZ op de scholen is een bijdrage leveren aan het welbevinden en de veiligheid van jongeren 

op school en daarbuiten. Het leven buiten de school en op school hebben per slot van rekening veel met 

elkaar te maken.

De JOZ-medewerkers kunnen vanuit hun ervaring en expertise de school adviseren en zijn een 

aanspreekpunt voor de leerlingen met betrekking tot vragen over gedrag, maatschappelijke participatie en 

het stimuleren van onderlinge cohesie. Omdat de medewerkers van JOZ een breed netwerk hebben op het 

terrein van jongerenwerk, is het een aanvulling op de interne en externe zorg en ondersteuning die de 

school organiseert.

 

Op De Ring van Putten zal Mark Wesseling namens JOZ actief zijn op vrijdagmiddag. Meer over het 

jongerenwerk van JOZ in Nissewaard is  te lezen.hier

https://stichtingjoz.nl/jongerenwerk-nissewaard/


Postadres

Postbus 175

3200 AD Spijkenisse

Bezoekadres

Groenewoudlaan 25

3201 LP Spijkenisse

Telefonisch contact

0181-457144

Contact via e-mail

info@deringvanputten.nl

 

 


