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NIEUWSBRIEF  

31 januari 2020  

AGENDA 
Maandag 3  februari t/m  
woensdag 5 februari 

Inleveren formulier Disneyland  
Parijs 

Donderdag 6 februari 

Bezoek Tweede Kamer -  
klassen ZW3K + 4G + ZW4Km + 
ZW4B - vertrek na lesuur 4 
 
vrijdag 7 februari 

Warme truiendag - Eco-Schools 
Schoolsporttoernooi basketbal  
bovenbouw 
 
Dinsdag 11 februari en woensdag        
12 februari 

Bezoek rechtbank - klas 4G + 

ZW4Km - een gedeelte van deze 

groepen - 's middags 

 
Woensdag 12 februari 

Voorlichtingsavond ouders en 

leerlingen klas 2 over profielkeuze 

bovenbouw 

 
Klik hier voor de jaarplanner 

 
Zo hé! We kijken terug op een fan-tas-tisch open huis met 
een recordaantal bezoekers  En daarmee een record aan 
smiles op de gezichten van de kinderen uit groep 7 en 8  
 
Woensdagmiddag 12 februari is er nog een laatste  
Vakwerk Experience waar de aanstormende brugklassers 
nog één keer mogen proeven aan ons mooie vakwerk. 
Dankjewel lieve #omnianen, jullie laten kleine hartjes  
sneller kloppen voor ons Omnia! 

 Tijd voor aandacht voor onszelf nu. Tijd voor de ouders en leerlingen die hier al zo  
fijn naar school gaan…  
 
Dinsdagavond 18 februari ontmoeten we elkaar op de wensen- en verwachtingen-
avond. Samen sparren we over goed onderwijs, de begeleiding van onze leerlingen 
op school en thuis en spreken we over onze wederzijdse wensen en verwachtingen.  
 
De uitnodiging volgt. We hebben hem gisteren gemaakt met zowel leerlingen als  
collega’s om aan alle ouders te laten zien dat jullie van harte welkom zijn!  
Zie de voorpret op de foto hierboven. 
 
Marieke van den Berg 
Directeur 

https://1drv.ms/x/s!AqvPukKXCIO-jnoN2LYZ00pTczKG?e=FFkwW1
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OPEN HUIS 2020 
Een open huis vol met allemaal toffe activiteiten. De veelzijdigheid van Ons Omnia was duidelijk zichtbaar voor 

de bezoekers. Als je het open huis bezocht hebt zonder ook maar een hapje, drankje of tof zelfgemaakt  

product, dan is er iets niet goed gegaan. Op iedere afdeling, bij elk vak en bij elke docent waren toffe dingen te 

doen! Kortom: een avond vol glimlachen bij toekomstige Omnianen, ouders/verzorgers en bij onze personal 

coaches!  

Tess Cornelissen, docent 
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Het SmartLab is officieel geopend!  
Afgelopen vrijdag openden wij ons SmartLab voor al het personeel van Omnia College! Later op de middag konden ook 
andere gasten kennis maken met de toekomst. Marieke vertelde tegenover het voltallige team over de vele bergen werk 
die er in deze ruimte is gestopt en de mooie plannen die er nog zijn voor de nabije toekomst!  Ook Frank, projectleider in 
het SmartLab, vertelde vol trots over ‘het huis van de toekomst’, de lasercutter en de mBots. Hij onthulde ook dat we  
binnenkort virtueel zullen gaan lassen, waarmee we alle leerlingen kennis kunnen laten maken met lassen op een super 
veilige manier! Super tof! Het nieuwe logo werd onthuld en Frank en Ahmed werden in het zonnetje gezet voor hun werk 
in vele uren werk in deze mooie hal.  

Nadat het personeel alle snufjes had uitgeprobeerd was het de beurt aan de basisschoolleerlingen. We kunnen na het  
succesvolle open huis constateren dat het SmartLab onwijs populair is bij de jonge leerlingen. Het was de gehele middag 
en avond een drukke boel in ons innovatieve technologiecentrum! Bedankt voor jullie komst allemaal!  

Casper Valen, teamleider 



  

  

W. de Vries Robbéweg 27 

4206 AK Gorinchem 

    

      
0183 622 728 

info@omniacollege.nl 

De nieuwe leerweg 
Eerder schreven we al een kort introductiestuk over het samenvoegen van de GL (gemengde leerweg) en de TL 
(theoretische leerweg) tot één nieuwe leerweg. Dit gaat in schooljaar 2021-2022 al van start, maar Omnia maakt 
zich hier nu al klaar voor. 

Vanaf 2021-2022 moeten alle TL-leerlingen een praktijkvak volgen, waarin zij vooral ‘doen’ aan de hand van 
praktische opdrachten vanuit het bedrijfsleven in de omgeving. Wij hebben het geluk dat onze leerlingen altijd al 
een praktijkvak volgden en dat wij al bezig waren met intensieve samenwerkingsovereenkomsten met regionale 
bedrijven (denk bv. aan ons partnerschap met Van der Valk). WIN WIN! Kom maar op met die Nieuwe Leerweg! 

Randee Gagné, teamleider. 
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Vestingloop Gorinchem 
Op zondag 8 maart 2020 vindt de eerste editie van de Vestingloop Gorinchem plaats!  Een hardloopfeest dat voor iedereen iets 
te bieden heeft. 

Met het Omnia College hardlopen wij de 10 KM Loop. Tot nu toe hebben we al 30  leerlingen en een aantal docenten die willen 
deelnemen. Het zou fantastisch zijn als we met 50 deelnemers van het Omnia College mee zouden doen.  

Vind je het uitdagend en superleuk om jezelf uit te dagen voor een 10KM hardloopwedstrijd? Schrijf je dan vóór vrijdag   
7 februari in bij de vaksectie lichamelijke  opvoeding.  

De 10 KM Loop heeft een uitdagend parcours, dat naast de Vestingwallen van  Gorinchem ook door de prachtige omgeving gaat 
richting Dalem.  De start- en finishlocatie is in het Wilhelminapark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat krijgt de deelnemer? 

 Een prachtig Omnia College shirt (die je mag houden na de loop) 

 De kosten van het inschrijf geld betaald school 

 Startnummer 

 Tijdregistratie 

 Medaille 

 Gratis water 

 Gratis finishfoto en parcoursfoto’s 

 Gebruik kleedaccommodatie 

 Een extra prijs wordt uitgereikt voor de snelste Omnia College tijd bij zowel de dames als de heren.  
 
Dus waar wacht je op! Schrijf je vóór 7 februari in!  
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Bezoek Tweede Kamer 
 

Gisteren zijn we met onze leerlingen uit 3GL, 3KB en 3BB naar Den Haag gegaan om een bezoek te brengen aan 
de Tweede Kamer.  

Het was een hele leerzame en gezellige dag, sommige leerlingen hebben zelfs een selfie met Mark Rutte!  
De leerlingen hebben spelletjes gedaan in het gebouw van Prodemos en met een IPad het Binnenhof ontdekt. 
In de Tweede Kamer hebben we een stukje van een debat bijgewoond. 

Volgende week donderdag gaan we weer naar de Tweede Kamer, dan met klas 4GL, ZW4KM, ZW3K en ZW4B. 
In de volgende nieuwsbrief nog meer foto’s en verhalen van deze leuke excursies! 

 

Ingrid Megchelsen, docent  
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Warme overdracht 
Afgelopen woensdagmiddag waren de ‘warme-overdrachtgesprekken’, waarbij meer dan 25 collega’s van bijna alle    
OVO-scholen (basisscholen en voortgezet onderwijs)  bij elkaar kwamen. Dit zijn gesprekken waarin o.a. het  
doorstroomadvies en onderwijsbehoeftes van toekomstige brugklassers worden besproken. Samen aan tafel,  
worden al de eerste voorbereidingen getroffen om ervoor te zorgen dat onze OVO leerlingen een soepele overstap 
kunnen maken. 

En natuurlijk was Omnia daar ook bij! Wij teamleiders hebben met collega’s van bijna alle OVO-basisscholen  
gesproken. Daarna hebben wij kort tijdens onze managementoverleg, op deze gesprekken teruggekeken. Het was 
voor ons alledrie hetzelfde, de naam ‘warme overdracht’ zegt het goed. De leerlingen werden in een warme sfeer, 
met volle aandacht voor hun ontwikkeling, besproken. Dus, groep 8’ers (soms broertjes en zusjes van Omniaanen), 
wij zijn klaar voor jullie!    

Randee Gagné, teamleider 
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Economie & Ondernemen werkt samen met Spar 
Al ruime tijd zijn we bezig met de voorbereidingen om tot een samenwerking te komen met Spar. 

Vanaf deze week is het zover en gaan we starten met het vullen van stellingen met boodschappen van de Spar 
en reclamematerialen voor de etalages. Ook krijgen we mandjes, rolmandjes en een winkelkar van de Spar op de 
afdeling.  

In april/mei krijgen we meer uitbreiding van de Spar en komt er een kassameubel met een rolband en hogere 
boodschappenstellingen, zodat de leerlingen het gevoel krijgen dat ze in een supermarkt werken/leren.  

Op termijn is het de bedoeling dat we ook daadwerkelijk kleine boodschappen van de Spar gaan verkopen.   

Dank je wel voor deze mooie samenwerking, SPAR Bert Jan van der Beek! Op een mooie toekomst samen! 

 

Nasra Bakas, docent 
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Workshop Graffiti spuiten  
Heb je altijd al eens graffiti willen spuiten of ben je erg creatief, maar heb je nog nooit een graffiti kunstwerk gemaakt? Dan is 
de Graffiti Workshop echt iets voor jou! Tijdens deze creatieve workshop help je mee om de ellenlange muur In de Ruimte, 
DE plek voor jongeren, om te toveren tot een prachtig, uniek kunstwerk. Dit doe je onder begeleiding van een echte graffiti-
kunstenaar.  

De workshop duurt ongeveer twee uur en wordt gehouden op:  

zaterdagmiddag 1 februari van 14:00 uur tot 16:00 uur 

  

Ben je tussen de 12 en 21 jaar? Meld je snel aan voor deze toffe workshop via inderuimte@gorinchem.nl. Laat in de mail 
jouw naam, leeftijd en de dag dat je wilt meedoen achter. Maximaal 10 deelnemers per workshop. VOL=VOL! 

mailto:inderuimte@gorinchem.nl
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Volop innovatie op ons Omnia! 
Volop innovatie in het onderwijs! Zo opende vrijdag ons SmartLab, en zijn we bezig om 

het vak Media & Techniek vorm te geven. De docenten Beeldende Vorming zijn  

hiervoor naar het Da Vinci College in Dordrecht geweest. Da Vinci beschikt over de 

duurzaamheidsfabriek vol met technologische snufjes. Wat een gaaf concept staat daar 

al op poten. Een huis van de toekomst, een ruimte met een robotarm; allerlei aspecten 

die we ook op het OMNIA willen ontwikkelen.  

Wij willen hartstikke graag samen werken met al deze innovatieve ideeën. Zo zijn we 
ook bij de afdeling Art en Design wezen kijken. Om zo het stukje media aan te  
kunnen kleden. Een fotostudio, gave programma’s van adobe om filmpjes te kunnen 
maken met after effects en nog veel meer. Om dit allemaal te realiseren is er  
natuurlijk ook een passend lokaal nodig. Een lokaal dat aansluit bij de behoeftes van  
de wensen om Media & Techniek te kunnen geven. Wij zijn mega enthousiast over alle  
toffe ontwikkelingen! 

De schoolleiding is minstens zo enthousiast, dus nu next step: ontwerpen en designen van en nieuwe omgeving op Omnia, 
waar we al onze dromen kunnen realiseren. 

Dide Korte, docent 
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Samenwerking Voedselbank en Economie & Ondernemen 
Afdeling E&O gaat vanaf volgende week samenwerken met de Voedselbank.  

Leerlingen van de afdeling E&O gaan wekelijks naar de Voedselbank om de vrijwilligers te helpen met o.a. het sorteren en 
uitdelen van de boodschappen.  

Daarnaast krijgen we, zoals je al hebt kunnen lezen, van de Spar een winkelkar te leen en deze willen we zo goed mogelijk 
gevuld krijgen met houdbare boodschappen voor andere mensen die het iets minder goed hebben. Dus als je iets over hebt 
van jouw boodschappen, zijn deze producten erg welkom in de winkelkar.  

Je kunt de producten meegeven met jouw kind naar school en ze kunnen bij de afdeling E&O ingeleverd worden.   

 

Nasra Bakas, 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 alsjeblieft.  

 

Je kunt reserveren via restaurant@omniacollege.nl of  

bellen naar 0183-616602 

Van harte welkom! 

 

Culinaire groet,  

Leerlingen en Docenten van de afdeling HBR 

Save the date! 
Wensen en verwachtingenavond op 18 februari. Jij komt toch ook? 

mailto:restaurant@omniacollege.nl

