
 

 

januari Maandbrief - 2023

Beste ouders en verzorgers van leerlingen van De Ring van Putten, 

Namens alle medewerkers van De Ring van Putten wens ik de leerlingen van onze school en hun ouders

/verzorgers een heel goed 2023 toe. Ik hoop dat iedereen heeft kunnen genieten van de kerstvakantie en 

voldoende energie heeft opgedaan om enthousiast te kunnen starten met het nieuwe jaar. 

Volgende week staat in het teken van de tweede toets- en schoolexamenweek. Het is verstandig dat veel 

leerlingen na het bespreken van de recente statusbrieven zijn gestart met de voorbereiding voor deze 

belangrijke week. In de komende toetsweek ontvangen wij weer veel groep 8-leerlingen die een dagdeel 

meelopen op onze school en zo een indruk krijgen van het leven van een brugklasser. Tijdens het Open 

Huis van 11 februari opent de school de deuren voor alle belangstellenden die zich oriënteren op een school 

voor voortgezet onderwijs. 

Het was druk in de weken voorafgaand aan de kerstvakantie. Daarover leest u meer 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 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   

Voorjaarsvakantie

Tweede Paasdag

Meivakantie

Hemelvaart

Tweede Pinksterdag

Zomervakantie

 

   

 Agenda & vakantieschema

Link naar agenda

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

 

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


Halen en brengen? Rijd naar de Hoepelmaker

Onze school is gelegen aan een doodlopende weg en het schoolterrein is niet ruim. Bovendien komen bij de 

entree van het schoolterrein uit drie richtingen fietspaden samen.

Wij verzoeken ouders die hun kind met de auto brengen of halen daarom naar de parkeerplaats aan de 

Hoepelmaker tegenover de school te rijden. Daar is meer ruimte om even te kunnen parkeren en veilig te 

keren.

 

Woensdag 25 tot en met vrijdag 27 januari 

géén keuze-uren

In de dagen na toetsweek 2 zijn er op het vijfde en zesde lesuur geen keuze-uren. Het gaat om woensdag 

25 januari, donderdag 26 januari en vrijdag 27 januari. Deze middagen worden onder andere gebruikt om 

leerlingen toetsen te laten inhalen die in de toetsweek afwezig waren.

In de week van 30 januari kiezen de leerlingen weer het gebruikelijke aantal keuze-uren.

 

Twee verdrietige berichten

Kort voor de kerstvakantie ontving de school het bericht dat onze oud-conciërge de heer Frits van Son was 

overleden. Twee weken later hoorden wij dat de heer Ron Bosman, tot 2016 de rector van De Ring van 

Putten, was overleden. Beiden hebben heel veel betekend voor de leerlingen en medewerkers van onze 

school. Het is verdrietig dat hun naasten afscheid van hen moeten nemen. Wij wensen hen veel sterkte toe 

in deze verdrietige periode.

 

Nieuwe digiborden

In de tweede week van de kerstvakantie worden zijn de laatste 15 nieuwe digiborden geïnstalleerd. Als dit 

gebeurd is, zijn alle lokalen in ons schoolgebouw voorzien van een smartboard. Dit is voor onze leerlingen 

en onze docenten heel prettig bij het lesgeven.



 

De Ring naar de bios

Er is dit jaar eens gekozen voor een heel andere invulling van de kerstviering op de laatste schooldag van 

het jaar. Daarom zijn op vrijdag 23 december alle leerlingen naar bioscoop Kinepolis in Spijkenisse geweest! 

Alle klassen hebben genoten van de film Thor Love and Thunder. De Ring kon gebruik maken van alle 9 

zalen in de bioscoop. Het was een groot succes!



 

Kerstpakkettenactie voor de voedselbank

De Ring van Putten maakt deel uit van het UNESCO-scholennetwerk en organiseert daarom jaarlijks enkele 

projecten, activiteiten en acties om leerlingen maatschappelijk bewuster te maken van de situatie om hen 

heen. De twee weken voorafgaand aan de kerstvakantie heeft een aantal leerlingen uit klas 1, 2 en 3 samen 

met hun coach en enkele docenten met bovenbouwleerlingen een aantal dozen gevuld met eten, drinken, 

maandverband, wasmiddel e.d. voor de voedselbank van Spijkenisse. Door middel van deze actie worden 

leerlingen maatschappelijk bewust dat armoede een groeiend probleem in Nederland is, zeker in deze tijd 



en dat het belangrijk is dat wij naar elkaar blijven omkijken. De voedselbank heeft de dozen op 

donderdagmiddag 22 december opgehaald en zal ervoor zorgen dat de kerstpakketten op een goede plek 

terechtkomen. Alle leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) die hebben bijgedragen, hartelijk dank!

Maxime Hoogstad – UNESCO-coördinator

 

Amnesty Write for Rights

Projectdag leerjaar 3        

Het is inmiddels een jaarlijks terugkerend project waarbij 

leerlingen voor Amnesty International Write for Rights in de pen 

klimmen om brieven en groetenkaarten te schrijven naar 

mensen die onterecht vastzitten of worden vervolgd. De 

brieven helpen echt en zijn inmiddels opgestuurd naar de 

desbetreffende personen. Tijdens een begeleidingsuur zijn de 

klassen van leerjaar 3 aan de slag gegaan met deze 

projectdag en zijn zij zich bewuster geworden van hun eigen 

rechten, de situatie in andere landen en hebben zij meer 

kennis opgedaan over specifieke mensenrechten casussen.

Voor meer informatie, klik hier.

 

Studieweek 4 en 5 havo en 5 en 6 vwo

De leerlingen van de bovenbouw werkten in de week voor de kerstvakantie aan verschillende vakken. Zij 

volgden een externe training of kregen een extra blok les van hun eigen vakdocent. Er was aandacht voor 

Duits, natuurkunde, economie, bedrijfseconomie, Frans, aardrijkskunde, Nederlands en wiskunde. De 

https://www.amnesty.nl/write-for-rights


leerlingen uit 45 en 56 namen deel aan een interne debatwedstrijd en de leerlingen met Frans in het pakket 

werden naast uitleg ook getrakteerd op een kaasproeverij. De leerlingen uit 55 en 66 waren daarnaast ook 

bezig met de afronding van het profielwerkstuk. Er werd door veel groepjes de laatste hand gelegd aan het 

verslag en er vloeide menig zweetdruppeltje! Zo werd de week voor kerst een week waarin er hard is 

gewerkt door de leerlingen. Wij complimenteren de leerlingen voor deze inspanningen zo vlak voor de 

kerstvakantie. De inspanningen vertalen zich hopelijk in mooie resultaten voor toetsweek II en in 

spetterende presentaties van de profielwerkstukken (12 januari).

 



Kerstfeest K’68 – Winter Wonderland 2022 

met rapper Josylvio

Vrijdag 16 december was het eerste schoolfeest van dit jaar voor alle leerlingen. Wat een succes was het en 

wat zat het sfeertje er goed in! Alle leerlingen -van de brugklassen tot de eindexamenklassen- hebben er 

volop van genoten! Niemand minder dan rapper Josylvio was aanwezig voor een liveoptreden op De Ring. 

Het leuke optreden en ook de fotobooth vielen enorm in de smaak bij de leerlingen. Mede dankzij De Beste 

schoolfeesten en leerlingenvereniging K’68 kijken we terug op een zeer geslaagd kerstfeest!

 

Afsluiting topklas



De afgelopen periode hebben gedurende zes woensdagmiddagen groep 8 -

leerlingen van verschillende basisscholen deelgenomen aan de Topklas van De 

Ring.

Op deze manier konden zij de school leren kennen tijdens ‘gewone’ lesdagen 

en hebben ze les gehad in filosofie, Engels, Spaans en wiskunde. Hun coach 

heeft ze wegwijs gemaakt in de school en de leerlingen álles over De Ring 

verteld. Het waren leuke een leerzame middagen. Hopelijk mogen wij een 

hoop van de leerlingen volgend jaar verwelkomen in de brugklas op De Ring 

van Putten!

 

Schoolfruit en maandverband

Regelmatig fruit eten, is gezond voor iedereen. Jammer genoeg is dit niet altijd financieel haalbaar voor alle 

gezinnen. Daarom staan bij de brugklasbalie en in de grote hal fruitboxen die vanaf maandag 12 december 

wekelijks gevuld worden met fruit voor onze leerlingen. Zo hopen we een bijdrage te kunnen leveren aan 

een gezonde ontwikkeling van onze leerlingen.



Voor de maandelijkse hygiëne voor meisjes is maandverband onmisbaar. Het is helaas niet altijd 

vanzelfsprekend dat alle meisjes hierover altijd in voldoende mate kunnen beschikken

Daarom wordt binnenkort op de meisjestoiletten van De Ring gratis maandverband verstrekt. Er worden 

hiervoor speciale dispensers opgehangen.

We starten beide initiatieven als een proef vanuit de hoop en verwachting het structureel te kunnen 

aanbieden.

 

In gesprek met de Commissaris van de 

Koning 



Vrijdag 9 december bracht Commissaris van de 

Koning, de heer Jaap Smit, een bezoek aan 

gemeente Nissewaard om zich uitgebreid te laten 

bijpraten. In het oude gemeentehuis van Geervliet 

ging hij in gesprek met fractievoorzitters, 

collegeleden en een aantal vertegenwoordigers 

van het maatschappelijk middenveld over de stand 

van zaken binnen ieders werkveld. Namens het 

onderwijs nam Jeroen Werleman, rector van onze 

school deel aan het gesprek. Meer over het 

bezoek leest u . hier

Foto: Foto-OK 

 

'Laat het licht aan', theater op school over 

depressiepreventie

Theatergezelschap Throughout verzorgde op vrijdag 9 december voor de leerlingen van 4 havo en 4 vwo in 

de aula van De Ring een indrukwekkende voorstelling over depressie onder jongeren.

Dian Kooren, Isa Spronk en Annemieke van der Mijle uit 55c hebben voor hun profielwerkstuk onderzoek 

gedaan naar de toename van de zichtbaarheid van depressieve jongeren op De Ring van Putten. In dat 

kader hadden zij het theatergezelschap uitgenodigd.

De voorstelling heeft veel indruk gemaakt op de leerlingen, iedereen zat ademloos te luisteren. Er werd 

duidelijk gemaakt hoe je met depressie om moet gaan. De scènes in de voorstelling waren heel herkenbaar 

en er werd erg mooi gezongen.

https://www.nissewaard.nl/nieuws-1/nissewaard-in-gesprek-met-commissaris-van-de-koning.htm


 

Paarse Vrijdag

Sinds 2010 staat op veel middelbare scholen de tweede vrijdag van december in het teken van onderling 

begrip en verdraagzaamheid met betrekking tot seksuele- en genderidentiteit. Omdat je op De Ring kunt zijn 

wie je bent, wordt er op onze school vanaf de start van Paarse Vrijdag aan deze actiedag aandacht besteed. 

Dat betekent niet alleen dat in lessen dit thema aan de orde komt, maar ook dat de leerlingen van de GSA 

van de school actief zijn. Zij hadden de school paars versierd en trakteerden op paarse cup cakes. 

https://www.gsanetwerk.nl/gender-and-sexuality-alliance/


 

OPEN HUIS 11 FEBRUARI 2023

Op zaterdag 11 februari 2023 van 10 tot 13 uur, vindt ons jaarlijkse Open Huis plaats. WELKOM!



 

SCHOLENSPECIAL VOORNE PUTTEN



Postadres

Postbus 175

3200 AD Spijkenisse

Bezoekadres

Groenewoudlaan 25

3201 LP Spijkenisse

Telefonisch contact

0181-457144

Contact via e-mail

info@deringvanputten.nl

. Deze wordt in januari via de basisschool aan groep 8 Onze bijdrage aan de scholenspecial Voorne Putten

verspreid.

 

 

https://www.deringvanputten.nl/assets/uploads/2023/01/Scholenspecial-Voorne-Putten-2023-HR-Ring-van-Putten.pdf

