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Beste leerlingen en ouders/verzorgers van ons Omnia College, 

 

Na een heerlijke vakantie - ook voor jullie hopen we natuurlijk  - wordt het langzaamaan tijd voor het nieuwe 
schooljaar 2019-2020. We zien naar jullie uit!  

Een goed begin is het halve werk. Daarom beginnen we met de introductiedagen die ons helpen met kennismaken  
en opstarten. In bijlage 1 vind je het programma. De mentoren staan voor jullie klaar als hier vragen over zijn. 

Daarna ontmoeten we graag onze ouders. Woensdag 11 september is de eerste informatieavond voor de ouders  
van de brugklassers. 18 september zien we graag de ouders van leerlingen in klas 2, 3 en 4. Op die avond delen we 
ook het jaarprogramma uit. 

Geniet nu nog even van de laatste dagen zomervakantie en wees voorzichtig tijdens de Gorcumse Zomerfeesten  
jongens en meiden ;-) 

 

Hartelijke groet namens team Omnia, 

 

Marieke van den Berg 
Directeur 
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Bijlage 1 

 

Klas 1:  

Maandag 2 september: 13:30 uur – 15:30 uur activiteiten op school. 

Dinsdag 3 september: 09:00 uur – 15:00 uur activiteiten op school en in Gorinchem. 

Woensdag 4 september : 08:30 uur – 16:00 uur Survivaldag in Hank. 

  

Klas 2:  
Dinsdag 3 september: 08:30 uur -16:00 uur activiteiten op school + ?????? (Locatie volgt) 

Woensdag 4 september: 10:00 uur – 14:00 uur activiteiten op school en in Gorinchem. 

  

Klas 3 en 4: 

ZW:  

Dinsdag 3 september : 10:00 uur – 15:00 uur activiteiten op school. 

Woensdag 4 september: 8:45 uur – 16:30 uur Efteling. 

  
BWI, PIE + MT:  

Dinsdag 3 september: 10:00 uur – 15:00 uur activiteiten op school. 

Woensdag 4 september: 10:00 uur – 16:00 uur Adventure park. 

GR:  

Dinsdag 3 september: 10:00 uur – 15:00 uur activiteiten op school. 

Woensdag 4 september: 9:00 uur – 17:00 uur Kanoën Biesbosch. 
 
HBR:  

Dinsdag 3 september: 10:00 uur – 15:00 uur activiteiten op school.  
Woensdag 4 september: 10:00 uur – 15:00 uur BBQ op school (klas 3) – Bezoek Oud Vuren op fiets (klas 4). 

EO: 

Dinsdag 3 september: 10:00 uur – 15:00 uur activiteiten op school. 

Woensdag 4 september: 8:30 uur – 16:00 uur Excursie. 

 


