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Wat een bijzondere week met elkaar zo helemaal in het teken van Kerst. Lachen om een #foutekersttrui, 
kleuters uit de binnenstad in de glitters, oudere buren aan de bingo en als topper ons kerstgala in strakke 
pakken op hoge hakken  Heerlijk om deze decembervreugde groots te vieren, met elkaar en de mensen 
om ons heen.  

Nu is het tijd voor de warmte thuis. We wensen jullie alle goeds en zien jullie graag gezond weer terug in 
het nieuwe jaar! 

Hartelijke groet,  
Marieke 

PS girls & boys, please be careful out there! #voorzichtigmetvuurwerk 

 

 
  

 

AGENDA 
- Maandag 7 januari 1e en 2e 

lesuur geen les ivm 
vergadering 

- Maandag 7 januari start 
periode 3 bovenbouw 

- Maandag 7 januari start 
periode 2 maatwerk 
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Kerstkoekjes en glitterfeest voor kleine Tamboerijntjes 
De kleuters uit de binnenstad, van CBS de Tamboerijn, verwennen we met koek en glitters. Lekker bakken 
en plakken in onze bakkerij en het restaurant TeachInn  

 

 

 

 

 

 

Foute kersttruiendag 
Op vrijdag 14 december was het foute kersttruiendag op het Omnia College. Leerlingen die een foute outfit 
aan hadden konden een bioscoopbon winnen. We hebben kerstelfjes, lichtgevende truien en grappige 
teksten voorbij zien komen. De winnaars waren Dewi en Andreas! Op naar de tweede editie volgend jaar!   

Andrea van der Meer, docent 
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Afscheid Mariëlle Konings 
Na 7 ½ jaar neem ik afscheid als docent Zorg en Welzijn van het Omnia College. 

Ik heb met heel veel plezier op deze school gewerkt. Ik neem veel waardevolle en mooie herinneringen met 
me mee. Hiervoor wil ik jullie graag allemaal bedanken. 

Ik ben trots op wat ik samen met mijn collega’s op de 
afdeling Zorg en Welzijn heb bereikt in al die jaren. 
Trots op de prachtige afdeling met al die werkplekken, 
waar leerlingen zich kunnen ontwikkelen en kunnen 
proeven aan de brede beroepspraktijk van Zorg en 
Welzijn.  

Maar voor mij is het nu tijd om mezelf verder te 
ontwikkelen en een nieuwe uitdaging aan te gaan op 
een andere school in ‘mijn Brabantse land’.  

Ik wens jullie allemaal veel succes en geluk in de 
toekomst en wens jullie hele fijne feestdagen! 

Veel liefs, 
Mariëlle Konings 

 

 

 

 

Kerstborrel 
Vrijdag 14 december zijn diverse collega’s samengekomen 
voor een hapje en drankje in ons restaurant Teach Inn. De 
docenten waren allemaal in stijl, namelijk in hun foute 
kersttrui! Het was een onwijs gezellige middag! 

Andrea van der Meer, docent 
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Kerstgala 
Woensdag 19 december was ons jaarlijks kerstgala. Dit jaar was het 
thema ‘hoge hakken, strakke pakken’. We hebben een hoop mooie 
jurken en pakken gezien. Er waren maar liefst 175 leerlingen waren 
aanwezig! Aan alle collega’s, de ouderraad en leerlingen, bedankt 
voor de gezellige avond! 

 

Santa Run 
Ook dit jaar doen enkele leerlingen van de TOP-klas van onze school weer mee aan de Santa Run. Onder 
leiding van docent Nanda Kamphuis zullen ze rolstoelers van verzorgingshuis De Schutse begeleiden.  
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Dansen 
In december en januari zal Larissa Bakker van LaRizz Dance Studio veel op Omnia College aanwezig zijn. 
Tijdens de regulieren LO, sportklassen en LO2 lessen geeft Larissa bewegen op muziek. Ook zal zij in 
samenwerking met de LO sectie een dans choreograferen voor onze Open Dag. Leerlingen van Omnia 
College die mee willen dansen kunnen ze zich opgeven bij Dhr. Anderson of Dhr. Dorrepaal. Er zullen een 
drietal oefenmomenten van 60 minuten ingepland worden.  

De data volgen nog. 
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Verdiend met pensioen! 
Op vrijdag 21 december neemt mevr. Van Meeuwen na een lange en mooie carrière afscheid van het 
Omnia College en gaat zij genieten van haar pensioen. Wij danken haar voor haar enorme inzet voor met 
name de leerlingen, die net wat meer begeleiding en 
aandacht nodig hadden. De lessen Nederlands, die zij gaf 
aan klas 2E, worden na de kerstvakantie overgenomen 
door mevr. Poppelaars. Mevrouw Homan neemt de 
lessen Beeldende Vorming bij de klassen 2C, 2D en 2E 
over en dhr. Berenbak de lessen Beeldende Vorming bij 
klas 1C. 

Een persoonlijke boodschap van Trudy: 

Beste leerlingen en ouders, 

Een nieuwe periode breekt er voor mij aan. Na ruim 42 
jaar in het onderwijs gewerkt te hebben ga ik per 1 januari 
2019 met pensioen. Ik kan  terugkijken op fantastische 
jaren. Ik heb altijd met heel veel plezier voor de klas 
gestaan en weet zeker dat ik jullie ga missen. Mijn hart 
lag vooral bij de leerlingen die speciale aandacht nodig 
hadden om wat voor reden dan ook.  

Heel hartelijk bedankt voor de fijne samenwerking! Het 
Omnia College was, is en blijft een fantastische school! 

Groetjes, 
Trudy van Meeuwen 

 

 

Write for rights  
Onder dit motto zijn onze leerlingen aan de slag gegaan met brieven te schrijven naar de autoriteiten van 
verschillende landen. In deze brieven hebben ze de autoriteiten opgeroepen om de rechten van 
verschillende personen te respecteren en zich te houden aan de universele verklaring van de rechten van 
de mens. De schrijfactie write for rights heeft totaal 229 actie brieven en 95 groetenkaarten opgeleverd. 100 
brieven werden er geschreven door de leerlingen van het Omnia College onder begeleiding van Andrea 
van der Meer en Valerie Keulen (docenten Engels Omnia College). Een grote pluim voor deze dames. 34 
groetenkaarten werden door de leerlingen van de Merewade praktijkschool geknutseld en direct aan de 
mensenrechtenactivisten gestuurd.  
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Het laatste nieuws meldt dat er landelijk 86.855 brieven 
en kaarten zijn verstuurd. Amnesty werkgroep 
Gorinchem bedankt de docenten en leerlingen van het 
Omnia college en de Pro voor het realiseren van dit 
mooie resultaat.  

Marco Vogel, docent 

 

 

 

 

Even voorstellen 
Door middel van de nieuwsbrief wil ik mijzelf even kort voorstellen. 
Mijn naam is Isa van der Meulen, 21 jaar oud en woonachtig in Arkel. 
Na het afronden van mijn opleiding tot tandartsassistente, heb ik 
besloten om mij volledig te richten op het onderwijs, waar ik 
ontzettend veel voldoening uit haal. Voor velen ben ik geen onbekend 
gezicht. Vorig schooljaar heb ik namelijk mijn stage gelopen op het 
Omnia College. Vanaf 1 januari ben ik te vinden op de afdeling Zorg 
en Welzijn. Hiernaast zal 
ik mentor worden van 
klas ZW3B. Ik wens 
iedereen een prettige 
jaarwisseling, voor mij 
kan 2019 niet beter 
beginnen.  

Met vriendelijke groet, 
Isa van der Meulen 
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Kerstkaarten voor de buurtjes 
Afgelopen donderdag hebben de leerlingen van klas 1A en klas 1B zo’n honderddertig kerstkaarten 
geschreven. Tijdens het schrijven kwam er een fotograaf 
van het AD bij klas 1A wat foto’s maken voor de krant, 
dat was wel even spannend natuurlijk! 

De kerstkaarten werden door de leerlingen van klas 1A 
bezorgd bij bejaarden woonachtig in de Bogerd en in de 
Lingewijk. Een mevrouw van hoge leeftijd, die buiten 
haar ramen stond te wassen, maakte vervolgens een 
praatje en deelde met mij hoe haar kerst er uit zag. Ze 
kreeg visite te eten, zelf ergens naar toe dat was te 
vermoeiend geworden. Ze bedankte me vriendelijk voor 
de kaart. 

Ook onze buren werden niet vergeten, ook zij hebben 
een kerstkaart gekregen namens het Omnia. 

Mede dankzij de collega’s die gehoor gaven aan mijn 
oproep om kerstkaarten te doneren, is de actie een groot 
succes geworden.  

Allen bedankt en volgend jaar natuurlijk weer! 

Dorien Oirbans, docent 
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Kerst high tea  
Afgelopen woensdagmiddag ontving de vakwerkgroep van de koksklas ruim honderd alleenstaande 
ouderen die waren uitgenodigd door Omnia 
College in samenwerking met Rotaryclub 
Gorinchem. De gasten werden vervoerd met luxe 
auto’s door de Rotary-leden. Over de rode loper 
kwamen ze de school binnen. 
De leerlingen uit de bakkerij en de keuken 
hadden heerlijke taartjes, soesjes, chocolaatjes 
en sandwiches gemaakt. De leerlingen uit het 
restaurant ontvingen de gasten en serveerden 
alles uit. Aansluitend aan de high tea speelden de 
leerlingen uit de recreatiegroep drie rondes bingo 
waarbij mooie prijzen te winnen waren zoals 
boodschappenpakketten van Spar van der Beek 
uit Vuren en dinerbonnen voor ons 
schoolrestaurant Teach Inn.  
 

 

 

 

 

Na afloop kreeg iedereen een 
reep chocolade mee naar huis. 
De oudere bezoekers gaven 
aan het een geweldige middag 
gevonden te hebben. 

 

Erik Blankenstein, teamleider 
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Kerstmarkt in de Lingewijk 
Woensdagavond was de traditionele kerstmarkt in de Lingewijk. Ook daar stond het Omnia College. De 
kerstmarkt werd gehouden bij collega OVO-school, de  J.P.Waaleschool. Twee leerlingen vanuit de 
afdeling HBR ( Horeca, Bakkerij & Recreatie), Cynthia en Inssaf , stonden daar met erwtensoep met 
stokbrood. Mevr.Oirbans en dhr. Donjacour begeleidden de leerlingen. De soep viel goed in de smaak en 
binnen korte tijd waren we door onze voorraad heen. Onze kraam deelden we met ons 
samenwerkingspartner gemeenschapshuis De Bogerd. Ze stonden met koffie/thee en warme chocomelk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omnia College wenst iedereen fijne feestdagen en een hele fijne 
vakantie!
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