NIEUWSBRIEF
6 september 2019
AGENDA
Maandag 9 september
Start P1+P6 bovenbouw en
periode 1 onderbouw
Start periode 1 vakwerk
Woensdag 11 september
19.00 uur mentorenavond
klas 1

Back to School

Stadstafel HBR

We zijn weer begonnen! Na een heerlijke vakantie - ook voor jullie hopen we natuurlijk  - zijn
we weer compleet met team Omnia. Gelukkig hebben we alle vacatures kunnen vervullen. De
nieuwe #Omnianen stellen zich in deze nieuwsbrief aan jullie voor.
Een goed begin is het halve werk. Daarom begonnen we met de introductiedagen die ons
helpen met kennismaken en opstarten. Het plezier spat ervan af. Zie de foto’s verderop. Leuk?
Op Insta Omnia vind je dagelijks de fun van ons Omnianen.
Komende week ontmoeten we graag onze ouders. Woensdag 11 september is de eerste
informatieavond voor de ouders van de brugklassers. 18 september zien we de ouders van
leerlingen in klas 2, 3 en 4. Op die avond delen we ook het jaarprogramma uit.

Donderdag 12 september
Schoolfotograaf - voor alle
leerlingen
Woensdag 18 september
19.00 uur mentorenavond
klas 2+3+4

Op een mooi, nieuw, leerzaam schooljaar met elkaar!

Let’s go!
Marieke van den Berg
Directeur
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Sportspullen Omnia College krijgen een tweede leven
Op de laatste vrijdag van de vakantie heeft Stefan Groothuis namens de stichting ‘Sports for Children’ de oude sportmaterialen van Omnia College opgehaald. Deze materialen zijn onlangs vervangen voor nieuwe en de oude materialen krijgen een tweede leven tijdens sportlessen in een ‘tweede- of derde wereldland’.
De oude materialen waren niet goed genoeg meer voor onze lessen en worden nu opgeknapt, zodat ze weer gebruikt
kunnen worden in sportlessen in landen waar ‘Sports for Children’ deze naar toe brengt. Niet alle sportmaterialen
kunnen weer worden gebruikt waarvoor ze ooit bedoeld waren. Soms krijgen deze ook een nieuwe functie. Kijk
bijvoorbeeld eens naar de kast, die vroeger gebruikt werd om over heen te springen, maar nu verbouwd is tot een
ladekast. Deze worden dan weer verkocht en het geld dat daarmee binnen komt helpt om het goede werk te kunnen
doen door deze stichting. Wij zijn heel blij dat we op deze manier een steentje hebben kunnen bijdragen. Zeker ook
omdat duurzaamheid steeds meer onze aandacht vraagt.
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Even voorstellen…
Ik ben Joyce van Leusden en nieuw op het Omnia College. Ik ben 31 jaar en woon met mijn man Laurens en zoontje
Tobias in Gorinchem. Naast mijn werk als docent Engels, rijd ik paard, wandel ik veel met de hond (groot Corgi fan!)
en kook ik Italiaans voor mijn familie. Ik heb heel veel zin in komend schooljaar en kijk er naar uit om alle leerlingen,
hun ouders en alle collega’s te leren kennen en er samen een mooi jaar van te maken. School moet een fijne plek
zijn, waar iedereen zich thuis voelt. Ik hoop daar mijn steentje aan bij te dragen en al mijn leerlingen het plezier van
Engels te laten zien.
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Graag stel ik mij als nieuwe kunstdocente
op het Omnia College aan u voor. Mijn
naam is Dide Korte en ik ben opgegroeid in
het dorpje Loil. U zult vast denken daar heb
ik nog nooit van gehoord. Loil ligt in de
Achterhoek niet zo ver van Arnhem vandaan. In deze stad ben ik op de kunstacademie ArtEZ in 2018 afgestudeerd als docent
beeldende kunst & vormgeving. Komend
schooljaar ga ik hier op school de vakken
beeldende vorming en CKV geven. Samen
met de leerlingen gaan we veel mooie dingen maken. Hopelijk zult u de creatieve resultaten nog eens zien. Ik kijk uit naar dit
schooljaar en heb er veel zin in. Het zou
leuk zijn om elkaar eens te ontmoeten.

Hiii!
Ik ben Tess Cornelissen, 23 jaar en woonachtig in Utrecht. Vrolijk, enthousiast en energiek ga ik vanaf dit schooljaar aan de slag
als docent beeldende vorming op Omnia College en docent AVO op praktijkschool Merewade.
Ik heb onwijs veel zin om met de leerlingen aan de slag te gaan om mooie creatieve resultaten te behalen.
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Salut! (Hoi!)
Mijn naam is dhr. Van Ruiswijk, docent Frans aan het Omnia College. Ik ga lesgeven aan klas 3G en 4G. Ik sta al
een tijdje voor de klas. Op één na, heb ik op alle middelbare scholen van
het OVO (openbaar onderwijs) lesgegeven, van de eerste klas tot en met de
examenklas.
Ik ben thuis niet de enige die voor de klas staat: ook mijn vrouw geeft les,
weliswaar niet op het Omnia maar op het Gymnasium Camphusianum,
maar ze geeft ook Frans!
Als het schooljaar zo weer begint, hoop ik, met mijn leerlingen, er twee
prachtige jaren van te maken.
A bientôt! (Tot gauw!)

Introductiedagen 2e jaars
De eerste twee dagen van dit nieuwe schooljaar stonden volop in het teken van gezellig elkaar weer ontmoeten.
Zo ook voor klas 2. Oude klasgenoten konden vakantieverhalen met elkaar delen en er werd kennisgemaakt met
nieuwe leerlingen. De leerlingen begonnen dinsdag meteen met een sportief ochtendprogramma, onder andere
basketballen met kangoeroeschoenen en lasergamen. Op woensdag was er een selfie speurtocht door het centrum van Gorinchem, waarbij de leerlingen in kleine groepjes op zoek gingen naar allerlei Gorinchemse hotspots
(bijvoorbeeld een muurschildering van een reuze blik), om daar vervolgens quizvragen over te beantwoorden en
een selfie te maken. Weet jij deze ook te vinden? (De kinderen nu wel. ) In de middagen was er ruim de tijd voor
de klas om verder bij te praten, terwijl er ondertussen allerlei groepsvormingsactiviteiten plaatsvonden. Om het al
zorgden alle activiteiten met elkaar voor een geslaagd begin van het nieuwe schooljaar. Wij hebben er zin in. Hopelijk jullie kinderen ook!
Willibrord van Breukelen, mentor klas 2E

W. de Vries Robbéweg 27

4206 AK Gorinchem

0183 622 728
info@omniacollege.nl

Introductiedagen 1e jaars
Maandag 2 september tot en met woensdag 4 september was het zover, de introductiedagen van onze 1 e jaars. De maandag
stond in het teken van kennismaken met de school. De leerlingen kregen hun laptop,
hun kluissleutel en heel veel informatie. Verder hebben de leerlingen een speurtochtje
door de school gemaakt aan de hand van enkele foto’s.
De dinsdag werden de leerlingen om 09.00 uur op school verwacht en vertrokken we
rond 09.30 uur naar de stad voor de sterpuzzeltocht. In groepjes moesten de leerlingen
op zoek naar gebouwen, bruggen of andere bezienswaardigheden om hier vragen over
te beantwoorden. Dit alles werd afgesloten met een lekker ijsje bij de IJsfee. Hierna
even lunchen op school waarna het introductieprogramma vervolgd kon worden. De
werkschorten voor vakwerk werden uitgedeeld, een PowerPoint met belangrijke regels
en schoolafspraken werd besproken, de laptops werden opgestart om te zien of alles werkte en er werden nog wat vragen beantwoord. Wederom een intensieve dag met veel informatie voor de leerlingen.

Woensdag moesten de leerlingen om 08.30 uur op school zijn en vertrokken we met 2 bussen naar de Kurenpolder in Hank. Hier stond een dagvullend survivalprogramma te wachten
op ons. Helaas zat het weer in de middag niet mee en was er al vroeg besloten om het programma iets in te korten. De leerlingen kregen de volgende onderdelen: handboogschieten,
lasergamen, vlot bouwen / varen, teamspelen, kanovaren, survivallen over het water en
survivallen op het land met hindernissen. De leerlingen hebben zich zeker vermaakt en er
was tussendoor zelfs nog ruimte voor een “frisse” duik.

Donderdag zijn we gestart met de reguliere lessen en hopen we dat alle leerlingen
zich al een beetje thuis voelen op het Omnia College. Alle leerlingen heel veel succes
met alles bij ons op het Omnia en wij staan altijd tot jullie beschikking.

Mentoren klas 1
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Introductieweek Groen
De leerlingen van het profiel Groen hebben afgelopen woensdag diverse activiteiten
ondernomen. We gingen van start met een sportieve activiteit in de ochtend. Er werd
gebowld bij Piratenland. Aansluitend zijn we op excursie geweest naar een aardappelboer die uitleg
gaf over het telen van aardappels. Na de uitleg zijn
we zelf aardappels gaan rapen die we volgende
week in de praktijkles gaan gebruiken voor een gerecht. Daarna zijn we op pad gegaan naar ijsboerderij De Oude Schuur waar we het hele ijsbereidingsproces hebben gezien. Na afloop daarvan zijn we
terug gegaan naar school waar we bij de sectie HBR aansloten voor een heerlijke barbecue.

Introductieweek Economie & Ondernemen
Wij zijn afgelopen met de derde en vierdejaars leerlingen naar Rotterdam geweest.
Natuurlijk wilden we ook wat actie en hadden onze docenten geregeld dat we konden
lasergamen.
Aansluitend hebben we met de Spido een rondvaart door de haven van Rotterdam
gemaakt. Daar kregen we een goed beeld van hoe deze grote wereldzeehaven werkt.
Ook konden we de mooie skyline van Rotterdam zien, hebben we de SS Rotterdam
gezien en lag er een heel groot cruiseschip aangemeerd.
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Introductieweek HBR
Met de afdeling HBR hebben we verschillende activiteiten ondernomen. De derdejaars leerlingen hebben direct
in de praktijk gewerkt en zelf een barbecue bereid.
De vierdejaars leerlingen zijn op bezoek geweest bij restaurant Oud Vuren waar ze zelf in ploegjes een lunch mee
hielpen bereiden die daarna gezamenlijk werd opgegeten.
Ook hebben we daar in de tuin gekeken, de eigenaar heeft enkele dieren en verbouwd zelf groenten. We hebben
o.a. een salade gemaakt van komkommers uit de tuin en in de soep zat pompoen uit de tuin verwerkt.
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3e en 4e jaars van BWI, PIE & MT genieten van topdag
Lekker ravotten op vlotten, in bomen klimmen, en allerlei andere toffe outdoor-activiteiten doen met je klasgenoten voordat je aan het echte (school)werk gaat beginnen. Dat wil toch iedereen?! De meisjes en jongens van
onze bouw- en techniekafdeling hadden een topdag op woensdag 4 september. Samen met hun docenten gingen zij met een bus naar Vlaardingen toe om daar de hele dag dikke pret te hebben. Daar kon zelfs een beetje
regen niks aan veranderen!
Docenten van BWI, PIE & MT
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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

Op een mooi schooljaar met elkaar #Omnianen

W. de Vries Robbéweg 27

4206 AK Gorinchem

0183 622 728
info@omniacollege.nl

