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Deze week een korte nieuwsbrief. We zijn echt 
even druk bezig met twee dingen: 

- de voorbereiding op de examens; 
- de inschrijving van nieuwe leerlingen. 

En dat is leuk  Kijk maar!  

De jongens van Bouwen Wonen & Interieur en 
Produceren, Installeren & Energie bouwen zelf hun eigen 

examenplek.  

Je ziet hier de wand voor domotica   
(= techniek voor in huis) waar BWI de 
kruipruimte realiseert voor het 
praktijkexamen PIE.  

Oftewel: de bouwers bereiden de 
werkplek van de installateurs voor.  

In de bakkerij beoordelen de leerlingen 
elkaars werk: suikerbrood, krentenbrood, 
cupcakes en deze prachtige Omnia 
gebakjes zijn de voorbereiding op het 
praktijkexamen Horeca, Bakkerij & 
Recreatie.  

 

Vakwerk, zowel van de leerlingen als de collega’s. Straks samen sterk het examen in! 

 

AGENDA 
Maandag 11 maart - Deze week 
examenvoorbereiding Beroepspraktijk 
profielvak 1 EN afname CITO-3 toets  
voor derde leerjaar 

Vrijdag 15 maart – Stakingsdag 
(school dicht!) 

Maandag 18 maart - Deze week 
examenvoorbereiding Beroepspraktijk 
profielvak 2 

Dinsdag 19 maart - ouderavond P3+P8 
bovenbouw 

Vrijdag 22 maart - Voetbaltoernooi 
Unitas klas 3 en 4 
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Woensdag en donderdag ging de 
rode loper uit voor onze nieuwe 
#Omniaantjes. Bijna 100 nieuwe 
bruggers komen blij naar school 
om zich in te schrijven. 

Zie hier onze Shania die trots haar certificaat laat zien   

 

 

 

 

 

 

 

In het restaurant spreken we samen door wat 
leerlingen nodig hebben om goed te kunnen 
starten op Omnia. Vanaf nu horen jullie erbij, 
brugklassers, van harte welkom!  
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Deze twee meiden kregen een bijzonder welkom. Lorenzo, hun grote broer, 
onze oud-leerling kwam hen trots naar school brengen. 

 

Lorenzo is vorig jaar geslaagd op Omnia. Hij startte met leerwegondersteuning 
in de opleiding VMBO basis en tekende vier jaar later zijn diploma VMBO TL.  

 

Hij was jarenlang het gezicht van het Omnia >>> 

 

Fijn om te zien dat onze leerlingen het zo goed 
doen en dan ook nog blij terugkomen met de rest van de familie. 

 

 

 

We gaan met een goed gevoel het weekend in. 

Voor jullie ook een prettig weekend, 

Marieke van den Berg 

 

 

 

 


