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AGENDA
Vrijdag 8 februari Basketbaltoernooi GOBA
bovenbouw
Vrijdag 8 februari - Workshop
alcoholvrije cocktails maken door
HBR. Locatie Gorcums museum.
“De smaak te pakken” 14.0016.00
Vrijdag 16 februari - Workshop
Foodfotografie i.s.m. Ron
Lauwers. 13.00-16.30 uur. Locatie
Omnia College afdeling HBR

Wat een waanzinnige dag! Omnia was al goed zichtbaar
dankzij onze Omnia Reporters, maar tijdens het Open Huis
zagen we pas het effect: én meer bezoek én kinderen
die al precies wisten welk vakwerk ze als eerste aan hun
ouders wilden laten zien 

Woensdag 20 februari Voorlichtingsavond ouders en
leerlingen klas 2 over
profielkeuze bovenbouw

Zie hier de After Movie: https://www.youtube.com/watch?v=mtxTaTc5mxY
Op naar de inschrijfdagen op 6 en 7 maart. Verwijzen jullie je broertjes, zusjes,
kinderen, buurtjes, leerlingen naar
https://www.omniacollege.nl/inschrijven-2/?
Hoe meer nieuwe brugklassers hoe meer plezier natuurlijk!
Marieke van den Berg, directeur.
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Bezoek 4e jaars leerlingen rechtbank
Dordrecht
Woensdag 30 januari j.l. hebben de leerlingen uit de klassen ZW4G,
HBR4G en ZW4K, die het vak maatschappijkunde volgen, een bezoek
gebracht aan de rechtbank. De leerlingen gingen op twee verschillende
tijden met de trein onder begeleiding naar Dordrecht om daar een zitting
van de meervoudige kamer bij te wonen.
In de ochtend woonden we een zitting bij waarbij vier verdachten
beschuldigd werden van een gewapende roofoverval. ’s-Middags werd een
verdachte beschuldigd van vier delicten, o.a. een gewapende roofoverval
op een tankstation.
Criminaliteit is een examenonderdeel voor maatschappijkunde en door dit
bezoek aan de rechtbank krijgt de lesstof uit het boek veel meer betekenis.
Dorien en Ingrid, docenten

Leerlingen maken opbergobjecten
Tijdens een gastles van industrieel designer Marcel Vaandrager
leren onze leerlingen op creatieve wijze aan de slag te gaan met
het ontwerpen van iets waar je dingen in kunt opbergen. In de
lessen hiervoor werkten leerlingen hier al naartoe door kunst of
designwerken te vinden die opbergen als thema hebben, en
hebben ze al opbergmeubels van klei geboetseerd. Lees hier het
artikel in de krant.
Meta Homan, docent.

GORINCHEM DESIGN WEEK 2019
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Gouden Schaal
Elk jaar kijkt het Voedingscentrum naar het aanbod van de Nederlandse schoolkantines. Wat kunnen de
kinderen allemaal kopen voor in de pauze? Het Omnia College krijgt al drie jaar op rij steeds de Gouden
Schaal van het Voedingscentrum uitgereikt. Dit betekent dat het aanbod van onze schoolkantine bewust en
gezond is!
Onze Barbara, die het eten voor de pauzes klaarmaakt, heeft ook in 2019 weer een topprestatie neergezet.
In 2017 was het Omnia College de eerste school in Gorinchem die deze prijs kreeg, en sindsdien hebben
we de Gouden Schaal elk jaar uitgereikt gekregen. Elke dag kunnen de leerlingen (en collega's) heerlijke,
vers belegde broodjes kopen die ook nog eens gezond zijn. Super!

W. de Vries Robbéweg 27
4206 AK Gorinchem

Op Omnia College verzorgen stichting OVO
Wellantcollege samen het onderwijs.

0183 622 728
info@omniacollege.nl

Nieuwsbrief
8 februari 2019
De smaak te pakken!
Op donderdag 31 januari verzorgde de opleiding Horeca, Bakkerij & Recreatie van Omnia College in
samenwerking met het Gorcums museum een stadswandeling met proeverij naar aanleiding van de
expositie “De smaak te pakken”. Er was zoveel interesse dat er een stop moest worden gezet op de
inschrijvingen.
In de middag ging stadsgids, Annika van der Kevie, met 40 geïnteresseerden op pad voor een
stadswandeling waar speciaal aandacht werd besteed aan de diverse straten en steegjes in de binnenstad
die te maken hebben met eten & drinken en de historie hiervan. Zo werd er gestopt bij de
Roggebroodsteeg, de diverse markten, de Visbrug en het pand van “De Drie Snoecken” waarin vroeger
een bierbrouwerij zat.
Bij terugkomst hadden onze leerlingen een proeverij gemaakt met streekproducten die o.a. bestond uit
gerookte zalm met haringkuit, ham uit de streek en kruidenkaas van kaasboerderij de Kuiper. Als drankje
kon er gekozen worden voor verse karnemelk of een Gorcums Hamelbiertje van stadsbrouwerij the Dukes.
Erik Blankenstein, teamleider.
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Staking 15 maart
Vrijdag 15 maart sluit Stichting OVO de deuren van al
haar scholen. Op dit moment bereiden we een ludieke
actie voor met leerlingen, ouders en collega’s om ook
Gorinchem duidelijk te maken dat innovatie in het
onderwijs serieus aandacht moet krijgen. Later meer
informatie, maar weet dat we op Omnia College 15
maart geen les zullen geven.

Zwemveilige school
Vanaf het schooljaar 2018/2019 volgen alle leerlingen van onze TOP-klas zonder zwemdiploma A op de
donderdagochtend zwemles in het Caribabad.
Zwemmen zou iedereen moeten kunnen. Want in Gorinchem zijn we onderdeel van een rivierengebied en
zijn we omringd door water. Met een zwemdiploma zijn onze leerlingen in de omgeving van water veiliger.
Daarom willen we proberen ervoor te zorgen dat alle TOP-klas leerlingen hun zwemdiploma halen.
Nanda Kamphuis, docent.
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Taalles tienervluchtelingen
De Rotary Club Gorinchem probeert in samenwerking met Omnia College al meerdere jaren
vluchtelingentieners te helpen door middel van een taalcoachingtraject. De leerlingen volgen reguliere
lessen in onze TOP-klas, waarin ze veel tijd krijgen hun taalvaardigheden te verbeteren. Lees hier het
artikel in de krant.
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Spoken Word
Prachtige woorden en zinnen gingen donderdag door een volle Kamer van de Tussentijd bij 'Spoken' in de
Stad, een avond van het gesproken woord. Gedachten, gedichten en poëzie door talent van jong tot oud,
met Georgios Lazakis, docent van Omnia College als host en initiatiefnemer. ,,Spreek vanuit je hart", is zijn
boodschap. Het leidde tot een prachtige avond vol woordkunst. Krijg hier een impressie en geniet!
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Fijn weekend
en misschien tot volgende week in ons restaurant??
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