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AGENDA 
Zaterdag 19 oktober t/m  
zondag 27 oktober   

Herfstvakantie 
 
Week van 28 oktober 

Afname SAQI klas 1 
 
Woensdag 30 oktober 
Doe-ochtend OVO basis-
scholen en doemiddag  
overige basisscholen 
groep7/8 
 
Vrijdag 1 november 
Einde periode 1 + periode 6 
bovenbouw 
 
Klik hier voor de jaarplanner 

 

En zo is het alweer herfstvakantie… En ben ik alweer 1 jaar directeur van ons mooie  
Omnia College! Ik voel me intussen een echte #omniaan. We vierden dit natuurlijk met 
een heerlijk etentje in ons restaurant Teach Inn. Briljante actie team HBR, dat Tijn zijn 
moeder dan mag opeten, dankjewel  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

NIEUWSBRIEF  

18 oktober 2019  

Maar weet je wie zich pas écht een Omniaantje mag noemen? Kleine Brent, zoon van wel  
twee collega’s, namelijk Natascha Valen (docent paardenklas) en Casper Valen (teamleider  
Basis). Nieuw leven op Omnia, het blijft bijzonder. Veel gezinsgeluk lieve collega’s!  
 
Family time voor ons allemaal nu. Rust lekker uit komende week, zeker de nieuwe  
brugklassers…  
jullie hebben het goed gedaan deze spannende eerste periode. Loopt het nog niet   
helemaal zoals je wilt?  
Weet dat je mentor altijd voor je klaarstaat, ook voor je ouders. 
 
Fijne vakantie! 
 
Marieke van den Berg 
Directeur 

https://mymerewade.sharepoint.com/:b:/s/Omnia-MT/ERyJOlyna0hEuJTqJ_Rl_5oBwqwf4a0povjkrGeI3NcbIA?e=bEsXAR
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Nieuwkomersdag gemeente Gorinchem 
 

Zaterdag 5 oktober heette burgemeester Reinie Melissant zo'n 200 nieuwe Gorcumers van harte welkom op de 
drukbezochte kennismakingsmiddag. De nieuwe inwoners konden onder andere verschillende culturele  
instellingen bezoeken en met Riveer een boottocht over de Merwede maken. Elk jaar verzorgt de gemeente een 
bijeenkomst voor nieuwe inwoners om kennis te maken met de stad en met elkaar. Omnia College verzorgde 
die dag op verzoek van de gemeente met de leerlingen van de opleiding HBR (Horeca, Bakkerij & Recreatie) op 
drie locaties hapjes en drankjes. Zo stonden we in theater ’t Pand, theater Peeriscoop en in de bibliotheek.  
De leerlingen hebben die dag fantastisch werk geleverd en ervaring opgedaan. Verder hebben ze alle  
deelnemers een folder van ons schoolrestaurant Teach Inn mee gegeven en hen uitgenodigd om eens op school 
te komen eten. 

 

Leerlingen en docententeam HBR 
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Brent Valen is geboren en dit wordt grootst 
gevierd!  
 

Op 8 oktober is in de middag Brent Valen geboren! Wij, Natascha en Casper 
Valen, zijn superblij met onze  kleine man en onze andere zoon Noud is  
apetrots dat hij zichzelf nu 'grote broer' mag noemen! Als docente  
paardenklas en teamleider BB voelen wij ons natuurlijk erg betrokken bij de 
school en daarom besloten wij afgelopen week alle leerlingen en personeel 
op beschuit (met blauwe muisjes natuurlijk!) te trakteren!  
 
We willen iedereen bedanken voor de leuke kaartjes, appjes en reacties die 
we hebben mogen ontvangen!  

Ps: het kleine "Omniaantje" weegt 3620 gram en is 48 cm lang.  

 

Natascha en Casper Valen 
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Vaksectie Lichamelijke Opvoeding doneert maar liefst 15 grote 
zakken kleding voor Stichting S.S.A.A. in 
Congo! 
 
Wat doet Stichting S.S.A.A.? Ze helpt kinderen van 13 t/m 18 jaar naar 
het vinden van een goede en geschikte (vervolg)opleiding in Congo.  
Hierbij gaat het om een basisberoepsgerichte opleiding waar zij vooral 
een vak gaan leren. Met het geleerde vak kunnen de kinderen stevig op 
eigen benen staan in de maatschappij. Dit zal in de toekomst relevant zijn 
voor het verbeteren van de ontwikkeling in Congo.  
Daarnaast zorgt Stichting S.S.A.A dat kinderen niet op straat gaan leven 
en zich immers niet onder de armoedegrens gaan functioneren.  
Als allerlaatste vinden wij het zeer relevant om de bevolking in Congo te 
laten zien dat het leven niet alleen uit ellende bestaat, echter dat er ook 
mooie dingen in het leven gebeuren.  
Met behulp van de kennis en middelen uit Europa willen wij als stichting S.S.A.A. een stevige bijdrage leveren aan 
de wederopbouw van Congo.  
Samen met u kunnen wij zorgen voor een vredige samenleving. Wacht niet langer en kom in actie, samen met 
stichting S.S.A.A. Congo. 
De Stichting S.S.A.A verzamelen veel kleding in voor ze en bieden we ze diverse opties aan! Heb je sportkleding, 
sportschoenen of andere kleding over die je wil doneren. Dan kan je de kleding altijd op school gewassen afge-
ven bij je docent lichamelijke opvoeding.  

James Anderson, docent 
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Woensdag 30 oktober -  Doe dag / Vakwerk Experience!  
 

Op woensdag de 30ste ontvangen we alle leerlingen uit regio Gorinchem én omstreken om te ontdekken wat 
Omnia in huis heeft! 's Morgens komen alle basisscholen van Stichting OVO + Mariëngaarde op visite  én  

's middags kunnen alle andere basisschoolleerlingen ons mooie vakwerk ervaren! Misschien kom je zelfs 2x?   

Schrijf de 30ste met stip in jouw agenda als.........  

-jij nog nooit op Omnia bent geweest (of juist wel!) 

-jij in groep 7 of 8 zit (of misschien zelfs in groep 6  ) 
-jij het leuk vindt om aan de slag te gaan in één van onze grote praktijkruimtes?! 
-jij wilt ontdekken of de Timmerklas, Ondernemersklas, Beauty & Care klas, Sportklas, Techniekklas of Koksklas 
iets voor jou is! 
-jij samen met je vriendje/buurmeisje/neefje/dorpsgenoot een toffe middag wilt hebben! 

 

Kortom... Schrijf je in voor onze doemiddag op woensdag 30 oktober! Schrijf je hier in en ervaar ons vakwerk! 

 

 Casper Valen, teamleider. 
 
 

https://www.omniacollege.nl/agenda/doemiddag-op-omnia-college/


  

  

W. de Vries Robbéweg 27 

4206 AK Gorinchem 

    

      
0183 622 728 

info@omniacollege.nl 

Binnenskamers 
Op zondag 6 oktober was de kleinkunst-theatertour Binnenskamers. Bij deze tour gaan bezoekers langs  
huiskamers in de binnenstad van Gorinchem. Een gids begeleidde de bezoekers van voorstelling naar  
voorstelling. De leerlingen van de opleiding HBR (Horeca, Bakkerij & Recreatie) hebben daarvoor op 12 locaties 
petit glacés verzorgd. Een petit glacé is een soort klein gebakje waarvan de basis een bitterkoekje is dat  
opgespoten is met crème en afgewerkt is met fondant. De locaties waren tot het laatste moment geheim.  
Dit jaar waren er maar liefst drie verschillende routes met in totaal twaalf voorstellingen. Op al deze locaties 
werden de petit glacés erg goed ontvangen en kregen we veel complimenten van de bezoekers.  

 

Leerlingen en docententeam HBR 
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Dag van de leraar 
Op maandag 7 oktober hebben we de Dag van de Leraar op school gevierd. De  
leerlingenraad heeft een leuk cadeautje voor de docenten gemaakt. We werden  
toegesproken door de leerlingenraad op het podium en kregen toen wat lekkers: 
een snoeppotje met smarties, met daarop de tekst ‘Thank you for the good lessons, 
you made us smarties!’.  

Andrea van der Meer, docent 

Onze Julia ter Beest, zorgcoördinator 
Mijn naam is Julia ter Beest en ik ben zorgcoördinator op het Omnia College. Ik doe mijn werk met heel veel plezier 

en ik vind het leuk en belangrijk de leerlingenzorg op het Omnia te blijven verbeteren. We vinden 
het vooral van belang dat we de leerling goed in beeld hebben om het onderwijs zo passend  
mogelijk te maken. Een essentieel onderdeel van goede leerlingenzorg is een effectieve leerling 
bespreking. We zijn dit jaar van start gegaan met een nieuwe manier van leerling besprekingen, 
waarbij voorafgaand aan de leerling bespreking de leerlingen én de ouders door mentoren actief 
betrokken worden bij het proces. Hierdoor hebben we beter in beeld hoe het met de leerling 
gaat en willen we leerlingen zelf meer verantwoordelijk maken voor hun eigen inzet,  
werkhouding, gedrag en resultaten. We vinden het daarbij heel prettig met ouders te kunnen  
samenwerken. Het is van groot belang dat de leerling goed in zijn/haar vel zit om prettig naar 
school te gaan, te kunnen presteren en het uiteindelijke doel te kunnen bereiken: een diploma! 

We hopen op een vruchtbare samenwerking om zo de zorg voor uw kind te waarborgen. 

 

Julia ter Beest, 
zorgcoördinator. 
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Rechter in de klas    
Op woensdag 2 oktober hebben we een rechter en griffier op bezoek gehad.  
Samen gaven ze 3 gastlessen aan de examenklassen maatschappijkunde: ZW4B, ZW4KM 
en 4G. De leerlingen mochten veel vragen stellen.  
De rechter is werkzaam bij de rechtbank Dordrecht en behandelt vooral civiele zaken. Hij 
heeft in het verleden ook grotere rechtszaken gedaan en is ook 13 jaar advocaat  
geweest. De rechter vertelde veel persoonlijke verhalen maar heeft de leerlingen ook 
veel geleerd over de verschillende rechtsgebieden, hoe het werkt als je in hoger beroep 
gaat en wie er allemaal betrokken zijn bij een rechtszaak. Een interessante en leerzame 
les! 

Ingrid Megchelsen, docent  

Opening Techloods 
De Techloods is een initiatief van de stichting OVO met als doel het bevorderen van techniekonderwijs in de  

regio. Wij hebben het afgelopen jaar hard gewerkt om van een bibliotheek een locatie te maken waar de  

bassischoolleerlingen kennis kunnen maken met techniek.  De locatie is opgeknapt en verdeeld in twee werkruimtes, 

In de ene ruimte wordt gewerkt met hout, metaal en elektro. In de andere ruimte worden de basisbegrippen van  

automatisering en robotica gegeven. 

De opening was een groot succes. Mede dankzij de inzet van een tiental bedrijven is er nu een locatie waar  

inspirerend technisch onderwijs gegeven wordt. 

De Techloods wordt nu gebruikt door de Merwedeschool, over een jaar is het de bedoeling dat meerdere  

basisscholen van deze locatie gebruik gaan maken. 

Het is een mooie plek geworden en we hopen dat hierdoor meer leerlingen voor een vak in de techniek zullen kiezen. 

 

Frank Jonker, docent techniek op Omnia en nu ook in de Techloods   
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Catering Techloods door HBR 
 

Zoals u elders in deze nieuwsbrief kunt lezen is deze week de Techloods geopend bij de Merwedeschool in  
Hardinxveld-Giessendam. De leerlingen van het profiel HBR (Horeca, Bakkerij & recreatie) verzorgden de  
catering bij de opening. 
Op school werd alles goed voorbereid. Eenmaal op locatie werden de genodigden ontvangen met koffie/thee en 
een petit four met logo. Een petit four is een klein gebakje dat bestaat uit verschillende lagen kapsel (een soort 
cake) met daartussen crème. Het gebakje wordt afgewerkt met fondant en in dit geval een logo erop. Deze  
logo’s printen we zelf op school. HBR heeft in de afdeling een speciale printer staan waar vellen icing ( een soort 
suikerpapier) ingaan en die worden dan bedrukt met eetbare inkt. In principe kan elk logo of foto geprint  
worden op een gebakje of taart. Na de officiële opening konden de genodigden rondkijken in de Techloods en 
serveerden de leerlingen hapjes en drankjes uit. Het profiel Groen had twee mooie bossen bloemen  
samengesteld als cadeau aan de school. 

 

Leerlingen en docententeam HBR 
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Stadswandeling door de vestingstad Gorinchem 
Bij het vak mens en maatschappij hebben we tijdens het thema ‘vroeger en nu’ een reis door de tijd gemaakt. Alle  
1e jaars leerlingen hebben daarbij de tien tijdvakken, van Prehistorie tot de tijd van nu doorlopen. En wat boffen wij 
dat er zoveel geschiedenis in onze mooie stad Gorinchem te vinden is!  
Rond 1600 werd de middeleeuwse stad een ‘moderne’ vesting. De Tachtigjarige Oorlog was toen in volle gang en de 
vesting moest Gorinchem tegen de Spanjaarden beschermen. In het Rampjaar 1672 werd Gorinchem een belangrijke 
vestingstad in de Oude Hollandse Waterlinie. Ook in de Nieuwe Hollandse Waterlinie bleef Gorinchem een  
strategisch bolwerk. Het militaire leven heeft een blijvende stempel gedrukt op de garnizoensstad. Ook nu nog is de 
vesting de grootste authentieke vesting van Nederland. 
Tijdens de stadswandeling over de stadswallen zijn we langs de highlights uit de - vooral militaire - geschiedenis van 
de stad gelopen. De leerlingen hebben foto’s gemaakt en deze verwerkt in een presentatie. 

Sectie Mens en maatschappij  
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Groei en Bloei 
Omnia zorgt dat het steeds groener wordt in de omgeving! Op zaterdag 5 oktober was het inmiddels alweer de 
tiende keer dat de Groei en Bloei afdeling Gorinchem op school haar planten-, zaden-, en stekjesruilbeurs  
organiseerde. Vanaf 9.15 uur werden de planten uitgestald en bekeken. Om 10.00 uur startte de ruilbeurs en  
wisselden vele planten van eigenaar. Om 10.30 was de ruilbeurs afgelopen en verlieten weer heel veel  
mensen met en zonder groene vingers, maar met blijde gezichten en gevulde dozen en kratten het schoolplein. 
Niet Groei en Bloei leden worden van harte uitgenodigd om in het voorjaar bij de volgende ruilbeurs eens te  
komen kijken en te profiteren van de gratis aangeboden plantjes.  

 

Wim van Ballegooyen, docent 
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Teach inn 
Elke dinsdag en donderdag is ons restaurant geopend op Omnia College. 

Het diner start om 17.30 uur.  De leerlingen, onze talenten, van de afdeling HBR (Horeca, Bakkerij, Recreatie) 

serveren dan een lekker driegangendiner voor €12,50 pp excl. drankjes. Vanaf 17.00 uur is de bar open om een 

aperitiefje te drinken. 

We zouden het erg leuk vinden om jullie te mogen 

ontvangen in het restaurant voor een gezellige 

avond. Wel even reserveren van tevoren a.u.b.  

U kunt reserveren via restaurant@merewade.nl of  

bellen naar 0183-616602 

Van harte welkom! 

 

Culinaire groet,  

Leerlingen en Docenten van de afdeling HBR 

 

 

mailto:restaurant@merewade.nl

