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Deze week een korte nieuwsbrief. Volgende week pakken we groots uit met onze Kerstspecial.  

Twee keer vrolijk nieuws dat ik graag met jullie deel: 

1. Intussen is ook mijn gezin dol op Omnia. Donderdag zijn we drie  
gangen verwend  door de leerlingen van Horeca, Brood en Recreatie @TeachInn.  

Fien: ‘Mam, kunnen we hier niet elke donderdag gaan eten?’  

Go team HBR!  

 
2. Omnia the Movie is af  Kijk ons hier eens stralen zo tijdens deze donkere dagen voor Kerst!  

https://youtu.be/szfzvnB0h-Q   
Laat jij hem ook zien aan je vrienden en familie? Laat maar ’s zien hoe mooi onze school is! 
Prachtige teaser op weg naar ons Open Huis op 25 januari. 

 
Op naar een mooie kerstweek met elkaar op school! En thuis succes met alle support die daarbij hoort ;-) 

Marieke 

 

 

AGENDA 
Woensdag 19 december – 
high tea i.s.m. Rotary 

Woensdag 19 december – 
kerstgala 

Woensdag 19 december –  
Kerstmarkt Lingewijk op 
J.P. Waaleschool 18.00 uur 
– 20.30 uur 
 

 

https://youtu.be/szfzvnB0h-Q
file://proxsys.edu/customers/ovo01/Redirects/svgulik_ovo01/Pictures/high%20tea.jpg
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GORKUM TV 
Sam en Indy zijn onze eerste reporters voor GORKUM TV, maar er zijn er nog 
veel meer. Hoe stoer! Like onze socials, zodat je straks geen uitzending hoeft 
te missen.  

Na de kerstvakantie start de serie van 8x vakwerk op Omnia College, de 
wereld aan je voeten. 

 

  

 

 

Aankleding van de kluisjes 
Als onderdeel van de nieuwe en frisse look van het Omnia College gaan we de kluisjes in de kantine een 
make-over geven. 
Met de leerlingeraad zijn we druk bezig met het maken van de ontwerpen waarmee we de kluisjes in de 
kantine een nieuwe en frisse look gaan geven. We hebben gekozen voor een graffitiontwerp in de 
huisstijlkleuren. 
De planning is om in de kerstvakantie alle kluisjes te voorzien van een afbeelding.  

Vanaf 7 januari zijn de nieuwe kluisjes in de kantine te bewonderen!

 

 

Meta Homan & Christian Berenbak, docent 
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Fotografiewedstrijd en expositie op het Omnia College! 
Wie ben ik en waar kom ik vandaan! 
 
Dit is de titel van de fotografie wedstrijd waar de leerlingen van het 3e jaar zich tot de kerstvakantie mee 
bezig houden.  
Bij het vak KV1 hebben we een fotografiewedstrijd uitgeschreven als onderdeel van de lessen die ze 
hebben gehad over fotografie. Naast de verworven technische kennis gaan ze zich nu verdiepen in het 
verhaal van de foto. 
 
De leerlingen gaan op een creatieve en kunstzinnige manier kijken naar zichzelf en waar ze vandaan 
komen, dit onderzoek resulteert in 1 enkele foto. 
Deze foto’s worden in januari door de school geëxposeerd zodat we allemaal door de ogen van de 
leerlingen naar Gorinchem en omgeving kunnen kijken.  
Eind januari kiezen we gezamenlijk een winnaar, de maker van de beste foto ontvangt dan een leuke prijs! 

Meta Homan & Nanda Kamphuis, docent 

Borg Iddink 
Veel ouders zullen van Iddink een factuur ontvangen hebben voor het betalen van een borg van 75 euro. 
Dit is echter een fout van Iddink en zij zijn nog bezig met het herstellen van deze fout. 

Om alvast aan te geven dat u deze borg niet wenst te betalen, kunt u de volgende link gebruiken: 

https://www.iddink.nl/klantenservice/?subApp=uitbetalenBorgSubApp&pagina=uitbetalenBorg  

Simone van Gulik, administratie 

Eerstejaars maken filmpjes voor Engels  
De komende weken gaan alle eerstejaarsleerlingen aan de slag met een nieuwe taak bij Engels: het maken 
van een filmpje. De leerlingen krijgen tijdens een aantal lessen de mogelijkheid om de school in te gaan en 
te filmen voor hun opdracht.  
De leerlingen gaan aan de slag met de volgende onderwerpen: vloggen (een dag op Omnia), de gezonde 
school(kantine), vakwerk in beeld, een rondleiding door de school, en Teach Inn (het schoolrestaurant). Alle 
groepjes werken in het Engels aan een script, scènes, tekst en zijn vervolgens ook verantwoordelijk voor 
het bewerken van het filmpje. Ze krijgen hier een cijfer voor.  
Hopelijk krijgen we hele gave eindresultaten!  
 
Valerie Keulen, docent Engels 

  

https://www.iddink.nl/klantenservice/?subApp=uitbetalenBorgSubApp&pagina=uitbetalenBorg
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Winterfestijn 
Vrijdag 14 december opent de ijsbaan op de Grote Markt in Gorinchem. In de voorbereiding hebben 
leerlingen van het Omnia College de aankleding van de ijsbaan verzorgd. 
 
Docenten Judy Keijzer en Sabine Witteveen hebben met de Plant & Dierklas en leerlingen van het profiel 
Groen (ruim 40 leerlingen)  geholpen om alles volgens het thema “Frozen” te versieren met technieken die 
ze eerder in het jaar hebben geleerd in de lessen. 
 
De gebruikte materialen zijn beschikbaar gesteld door tuincentrum Sterk in Arkel. Leuk om in de 
kerstvakantie een keer te gaan schaatsen en dan te genieten van de door onze leerlingen gemaakte 
arrangementen. 

Erik Blankenstein, teamleider 
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Zorg en Welzijn op bezoek bij Technologie Thuis.NU!  
Donderdag 22 november zijn de leerlingen van ZW3B en ZW3K op bezoek geweest bij het Technohuis in 
Woerden. Het Technohuis heeft een aantal woningen ingericht voor mensen met beperkingen. De huizen 
zijn zo aangepast dat mensen met een beperking langer zelfstandig kunnen wonen. Voorbeelden van 
beperkingen zijn: rolstoel afhankelijk, slechtziend. 

Het was een interactief programma, zodat de leerlingen ook zelf 
konden ervaren hoe het is om met een beperking toch met 
aanpassingen zelfstandig te kunnen wonen. Ze mochten alle 
technische snufjes proberen en beleven hoe ze werken. 
Het hangen in een tillift was erg spannend. En natuurlijk was er een 
afsluitende rolstoelrace. Het rijden over hobbels en bobbels, en 
daarbij ook nog diverse opdrachten moeten uitvoeren leidde tot grote 
hilariteit en veel gelach. De leerlingen met de snelste tijd kregen een 
leuke prijs. 

Al met al een leerzame en gezellige dag. 

Omdat de leerlingen uit het vierde leerjaar op stage waren, en de 3 
GL nog niet meekon, gaan we op 7 februari 2019 ook met hen een 
bezoek brengen aan het Technohuis. 

Jos Donjacour, teamleider Zorg en Welzijn 
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