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We zijn er… het is vakantie 

We hebben een mooi jaar achter de rug met als klapper de prachtige resultaten voor de
eindexamens. Wat een goed feestje in theater De Vijf Zinnen. Dankjewel!

Sowieso wil ik jullie bedanken voor dit enerverende schooljaar. Team Omnia heeft me een
prachtige reis gegund in de wereld van het vmbo en alles wat daarbij hoort. Ik ben nog dagelijks
onder de indruk van het vakwerk, geniet van de verhalen die de leerlingen vertellen en ben blij als
ik zie hoe we gezinnen een stapje verder kunnen helpen in de gezamenlijke zorg voor de kinderen.
Samen sterk voor de gouden handjes van de toekomst!

Het is vakantie nu, tijd voor thuis. Thuis samen bijkomen van het harde werken en mooie
herinneringen creëren met een ieder die je liefhebt.

Op een mooie zomer!
Namens team Omnia,
Marieke van den Berg
Directeur
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Diploma-uitreiking 2019 was weer een groot feest!
Op maandag 1 juli vierden wij weer ons jaarlijkse hoogtepunt! Samen met heel veel ouders, opa’s, oma’s, vrienden en vriendinnen vierden onze geslaagde leerlingen dat zij hun diploma hadden behaald. En dat doen wij ieder
jaar op een hele bijzondere plek: namelijk in theater “De Vijf Zinnen”. Aangezien we zoveel geslaagden hadden
dit jaar moesten we zelfs twee keer een uitverkochte show geven. ’s Middags was het feest voor onze KBleerlingen en ’s avonds voor de leerlingen van BB, GL én TL.
Onze spectaculaire en ontroerende ‘diploma-show’ begon met een hele toffe act van Break Squad (Wie kent ze
nog niet na hun finaleplaats in Holland’s got Talent?) waarna alle verschillende praktijkafdelingen een act hadden
voor hun leerlingen. Soms met veel humor, soms met een mooie boodschap die eindigde in een klein traantje.
Tussendoor werden de leerlingen in de zaal nog door ons ondervraagd over hun mooiste resultaten en aller
slechtste smoezen.  Het was een echt feest! Tot slot konden alle kanjers op het grote podium hun diploma ondertekenen om daarna de felicitaties van alle docenten te ontvangen. Van de ouderraad ontvingen de leerlingen
een mooie zonnebloem en een tof jaarboek om dit mooie moment nooit meer te vergeten!
Lieve geslaagden, maak er wat moois van! De wereld ligt aan jullie voeten!
Andrea van der Meer en Casper Valen

W. de Vries Robbéweg 27
420 AK Gorinchem

0183 622 728
info@omniacollege.nl

DEMODAG PAARDENKLAS
Woensdag 3 juli stonden onze leerlingen van de paardenklas te stralen op de jaarlijkse demodag!
Zij lieten aan hun familie, vrienden en docenten zien wat ze het afgelopen jaar geleerd hebben.
Ze kozen hun eigen onderwerp en specialiteit en presenteerden dat met veel enthousiasme aan
het publiek. Zo was er o.a. een demonstratie dressuur, springen, kür op muziek, lesgeven aan
jonge ruiters en mennen te zien. We zien de leerlingen groeien in een jaar tijd. Niet alleen als
leerling of ruiter, maar ook als persoon. Het samenwerken met een dier en met elkaar zorgt
steeds voor mooie momenten in de paardenklas. Als afsluiting van de demodag kregen de leerlingen daarom een echt Omnia-roset en certificaat met hun persoonlijke groeimoment erop,
mee naar huis.
Natascha Valen, docent
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OVO en Cambridge English
‘The more that you read, the more things you will know. The more that you
learn, the more places you will go.’ Dr. Seuss
Bij OVO en Omnia geloven wij voor onze leerlingen ‘the sky is the limit’! Uit
deze gedachte is het OVO Talentontwikkelingprogramma tot stand gekomen.
Dit programma richt zich op een soepelere overstap voor leerlingen van PO
naar VO, bijvoorbeeld voor het vak Engels. En daar mag ik (vol trots) aan
werken.
Samen met mijn collega Joscelyn Weychan (gymnasium Camphusianum) zijn we dit jaar gestart met een
pilot Cambridge English op drie verschillende OVO basisscholen. Gedurende dit schooljaar hebben wij zelf
de lessen in groep 8 verzorgd. Dit was al te gek om te doen,
maar de kers op de taart kwam, zonder twijfel, juist tijdens
deze laatste schoolweek. Over 100 OVO leerlingen uit groep
8 hebben namelijk de Cambridge English – Young Learners
exams gedaan. Ze werden door ons in één van de drie verschillende niveaus (A0, A1 en A2) ingedeeld. Aangezien alle
leerlingen een certificaat met hun eigen niveau krijgen (geen
voldoende of onvoldoende) durfden ze allemaal te schitteren!
Randee Gagné, teamleider
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Trots op Omnia
Onze sportieve leerling Bjorn Sala uit klas 1F stond deze week maar liefst twee keer in de krant.
Samen met zijn tweelingzus Nienke zal hij vanaf 16 juli deelnemen aan de Nijmeegse Vierdaagse.
De tweeling zal dan vier keer 30 kilometer wandelen en maakt deel uit van het V-team, dat bestaat uit jonge tieners die de vierdaagse voor het eerst lopen.
Ook heeft de pas 14-jarige Bjorn Sala op Tweede Pinksterdag alweer zijn vijftigste voetbalwedstrijd (40 bij
De Alblas en 10 bij Sliedrecht) gefloten. In januari 2018 behaalde hij het KNVB-certificaat pupillen spelbegeleider/scheidsrechter.
Volgend seizoen zal Bjorn zijn duels voor vv Sliedrecht gaan fluiten. Zijn eerste doel is om een goede pupillenscheidsrechter te worden. Ook binnen het Omnia college krijgt hij alle ruimte om zijn talent te ontwikkelen in de Sportklas. Succes Bjorn!
Femke Poppelaars, docent
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HBR
Het profiel HBR sloot het schooljaar af met twee modules waaruit leerlingen konden kiezen. Een deel van de
leerlingen koos voor de module Evenementen waarbij je vooral moet organiseren en plannen. Dit deden de
leerlingen onder andere door op het Fortes festival namens Omnia College met een kraam met vegetarische
burgers te staan. Voor je daar staat moet er natuurlijk van alles geregeld worden. Een kraam met bakplaat
en koeling huren, de ingrediënten regelen, berekenen wat alles kost en wat de verkoopprijs moet worden.
En er moet promotiemateriaal worden gemaakt. Als laatste maakten ze ook een dienstrooster waarin gepland werd wie op welk moment aanwezig moest zijn.
Het andere deel van de groep volgde de module Traiteur. Een traiteur bereidt gerechten en hapjes en levert
deze op een andere plaats af. Bij deze module werd onder andere een buffet gemaakt, kregen de leerlingen
een patisserie les waarbij diverse zoete lekkernijen werden gemaakt en bereidden ze dagverse afhaalmaaltijden voor de bezoekers van gemeenschapshuis De Bogerd in de Lingewijk. Daar was veel animo voor. Er
was een keuze uit vier verschillende stamppotten. Ook organiseerde ze een barbecue en verzorgden ze hapjes en koekjes bij de stadswandeling “Gorcumse geheimen”.
De module werd afgesloten met een bezoek aan Kruiden & Jasmijn, een bedrijf dat zowel restaurant als traiteuractiviteiten heeft. Omdat dit bedrijf in Woudrichem is gevestigd ging de hele klas daar met de veerpont
heen. Ze kregen een rondleiding en een heerlijke proeverij. Een prima afsluiting van het schooljaar.
Erik Blankenstein, teamleider
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Enquête Gemeente Gorinchem voor ouders ; laat je stem horen!
De zomervakantie breekt aan! Hopelijk een heerlijke periode waarin leerlingen (en gezinnen) tot rust
komen en genieten. Voor sommige leerlingen is de zomervakantie ook een periode van grenzen ontdekken, bijvoorbeeld rondom alcoholgebruik. Dit betekent dat het alcoholvraagstuk mogelijk ook voor
ouders in deze periode toeneemt. Om deze reden heeft de gemeente Gorinchem contact met ons gezocht. Ze zijn bezig met het opstellen van het Preventie-en Handhavingsplan Alcohol voor de periode
2019-2022. Eén van de ambities is om bewustwording te creëren voor NIX18 (geen alcohol voor jongeren onder 18 jaar) en ze willen graag weten wat het standpunt van ouders is in het hanteren van
NIX18. Zo hopen zij gerichter te kunnen werken. Door op deze link te klikken opent een enquête, dus
laat je stem horen. (Antwoorden worden anoniem verwerkt)

In de prijzen gevallen !
Onder alle ouders die steeds de vragenlijsten behorende bij het Rots en Water onderzoek hebben ingevuld zijn 15x toegangskaarten voor een atrractiepark naar keuze, ter waarde van € 150,- verloot.
Vorige week werden we door de onderzoekster verrast met de mededeling dat ook op onze school
zelfs 4 ouders zijn uitgeloot voor deze prijs. Zij hebben hierover een mail ontvangen. Wij wensen hen
veel plezier met deze mooie prijs! Alle andere ouders heel erg bedankt voor uw medewerking aan het
onderzoek, zonder u zou het niet zo goed zijn geslaagd. Wij verwachten na september de eerste onderzoeksresultaten te horen en zullen u hiervan zeker op de hoogte houden.

Erna Kafoe , docent
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Kennismakingsdag voor klas 1
Daar sta je dan…. Na 8 jaar op jouw vertrouwde basisschool maak je de overstap naar de middelbare. Je
hebt er veel zin in, maar het is toch ook erg spannend om naar jouw nieuwe school te gaan, met nieuwe
klasgenoten en nieuwe docenten.
Op woensdag 10 juli hebben wij alle nieuwe leerlingen van Omnia College feestelijk ontvangen en hebben
we een onwijs gezellige dag met de leerlingen en ouders gehad. Die spanning op de koppies van veel leerlingen was na de kennismaking met de nieuwe mentor en nieuwe klas zo weg! Er werd vooral veel gelachen en veel contact met elkaar gemaakt. De kennismakingsspelletjes waren erg gezellig en leuk volgens
de leerlingen. Natuurlijk mag een lekker ijsje na zo’n warme en spannende dag niet ontbreken ;)
’s Avonds was het de beurt aan de ouders. Ook zij maakten kennis met de mentor en gingen met een glimlach op het gezicht naar huis.
Enkele uitspraken van deze dag:
“Ik voel me hier meteen thuis”
“Het voelt hier zo warm en vertrouwd”
“De mentor wist meteen wie wij waren en kon van alles over ons kind vertellen”
“Mijn dochter een beetje bang naar binnen, maar kwam als een ander kind naar buiten (ZO BLIJ!)”
“Mijn zoon had direct met een nieuwe klasgenoot afgesproken. Wat fijn dat hij zicht direct zo op zijn gemak voelt.”
Tot na de vakantie! Dan gaan we lekker verder met kennismaken en ontdekken hoe tof Omnia is!
Randee Gagné en Casper Valen, teamleiders
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Engelandreis klas 3
Deze week is klas 3 op schoolreis geweest naar Engeland. Uiteraard werden enkele toeristische
hoogtepunten bezocht zoals London Eye, riviercruise over de Thames, bezoek Greenwich timeline
en de Warner Brothers Harry Potter studio’s . Natuurlijk was er ook tijd om te shoppen en zijn we
gezamenlijk uit eten geweest. Leerzaam en leuk tegelijk.
Erik Blankenstein, teamleider
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Schoolreisjes klas 1 en 2
Deze week gingen klas 1 en 2 op schoolreis naar De Efteling en Moviepark.
Voor beide leerjaren een fantastisch geslaagde dag!
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