NIEUWSBRIEF
14 februari 2020

AGENDA
Yesssss! Kijk eens hoe veilig wij
#omnianen ons voelen 
Afgelopen week toetsten we de
veiligheid op school.
Zie onderstaande prachtige cijfers van onze leerlingen:

Dinsdag 18 februari
19.30 uur—21.00 uur
Wensen-en verwachtingenavond
voor personeel en ouders
Woensdag 19 februari
Proefles Paardenklas leerlingen van
groep 8 - leerlingen Omnia College
hebben geen paardenklas
Vrijdag 21 februari
Proefles Paardenklas leerlingen van
groep 7
Zaterdag 22 februari t/m zondag 1
maart
Voorjaarsvakantie

.
Vrijdag 13 maart
Schoolsporttoernooi basketbal
onderbouw
Volgende nieuwsbrief 13 maart!
Klik hier voor de jaarplanner
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Onze leerlingen zijn sowieso erg tevreden gelukkig. Zie hieronder de 8.2 van onze brugklassers en de
7.2 van klas 2. Fijn, jongens en meiden… jullie blij, wij blij!

Dinsdagavond 18 februari ontmoeten we elkaar op de wensen- en verwachtingenavond. Samen
sparren we over nóg beter en mooier onderwijs + de begeleiding van onze leerlingen op school en
thuis
Jij komt toch ook?

Marieke van den Berg
Directeur
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Valentijn 2020
Ieder jaar organiseert de leerlingenraad een rozenverkoop. Leerlingen kunnen een rode roos kopen en een
boodschap op een kaartje schrijven. Vandaag, op Valentijnsdag worden de rozen uitgedeeld aan de
ontvangers. We hebben dit jaar hele lieve kaartjes van geheime aanbidders voorbij zien komen!
Andrea van der Meer, docent

Buitenrit paardenklas
Op woensdagmiddag 12 februari gingen de leerlingen van de paardenklas op pad. Ze hebben een leuke buitenrit door
Heukelum gemaakt op de paarden van stal Borst. Ook zijn de leerlingen stoer met de paarden door het water gereden!
Indra Huizinga, docent
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Examentijd!
De grijze vlekken examens zijn binnen!
Maar wat zijn dat, grijze vlekken examens…?
Grijze vlekken examens zijn de praktijkexamens met “grijze vlekken”. Alle “belangrijke examen informatie” is
door de grijze vlekken niet zichtbaar. De vakdocent mag het examen deels inzien, zodat hij kan plannen hoe het
examen het beste georganiseerd kan worden. Met deze informatie kan de vakdocent voldoende voorgeschreven
materialen aanschaffen.
Nu de “grijze vlekken” examens binnen zijn kan het voorbereiden beginnen. Het examen komt nu weer wat
dichterbij…
De Examencommissie
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Warmetruiendag!
Vorige week vrijdag was het warmetruiendag! Ook op Omnia College hebben we hier aan mee gedaan door de
verwarmingen laag te zetten en onze warme truien aan te trekken. Op deze manier besparen we samen veel
energie!
Ingrid Megchelsen, docent
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Workshop Fotografie
Schrijf je nu in voor een geweldige fotografieworkshop van maar liefst twee middagen!
Op zaterdag 22 februari en woensdag 26 februari word je om 13.00 uur verwacht.
Zaterdag krijg je uitleg over de camera en gaan we met elkaar aan de slag In de Ruimte gebouwde studio. Op woensdag
wordt het serieus. Een styliste en verschillende modellen zijn aanwezig om hele vette beelden te schieten die we gaan
gebruiken voor diverse marketing doeleinden van In de Ruimte. Een aantal zullen zelfs heel groot worden opgeblazen en
komen In de Ruimte te hangen. Dat zou zomaar JOUW werk kunnen zijn.
Dus stART jouw talent en meld je snel aan. Er zijn maar acht plekken, zodat iedereen die meedoet tot zijn recht kan komen.
Inschrijven: inderuimte@gorinchem.nl
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Bezoek rechtbank
Op dinsdag 11 en woensdag 12 februari hebben 4GL en ZW4KM een bezoek gebracht aan de rechtbank in Dordrecht.
Het onderdeel criminaliteit is een vast onderdeel van het examen maatschappijkunde en door dit bezoek krijgt de lesstof
uit het boek veel meer betekenis.
De rechtszaken gingen over winkeldiefstal, mensensmokkel en mishandeling. Erg interessant en leerzaam om nu eens een
echte rechtszaak bij te wonen, nadat we het er in de les zo vaak over hebben gehad.

Ingrid Megchelsen en Dorien Oirbans, docenten
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Kick off STO
Sinds het begin van dit jaar weten we het zeker…. Techniekonderwijs wordt helemaal ‘booming’ in en rond Gorinchem.
Vanuit STO (Sterk Techniek Onderwijs) wordt er de komende jaren flink geïnvesteerd in onze school. Onze Frank, Gert-Jan,
Dide, Ahmed en Casper gaan een actieve rol spelen in diverse projectgroepen die te maken hebben met techniek. Dit doen
we samen met 3 andere scholen uit de regio, waarbij één ding centraal staat: techniek en technologie in onze regio naar
een hoger plan tillen. Omnia College, het Willem van Oranje College, ’t Gilde en Gomarus, trappen op 31 maart op
feestelijke wijze af tijdens de Kick off van STO. Wij houden jullie natuurlijk op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons
bouwlokaal, onze techniekhal en ons SmartLab!
Casper Valen, teamleider
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Voorlichtingsavond klas 2 – Profielen
De tweedejaars leerlingen gaan een belangrijke keuze maken. In de laatste vakwerkperiode van dit schooljaar
gaan ze namelijk vakwerklessen volgen bij het profiel dat ze in klas 3 en 4 gekozen hebben. Om een goed beeld
van alle profielen te krijgen, hebben de leerlingen en hun ouders woensdagavond de voorlichting hierover
bezocht. Eerst was er een centrale uitleg over de profielen in de kantine en aansluitend konden de profielen
waarvoor interesse was bezocht worden. Daar werd alles verteld over profielvakken, keuzevakken en de
bijbehorende vakkenpakketten. Alle profielen werden goed bezocht en na afloop kreeg iedere leerling een tasje
mee met daarin de folder “Profielen op het Omnia College” en informatie over MBO vervolgopleidingen bij ROC
Da Vinci College, die aansluiten op het gekozen profiel.
Omnia College, De wereld aan je voeten!
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Bezoek Tweede Kamer
Op donderdag 6 februari hebben 4GL, ZW4KM, ZW4B en ZW3K een bezoek gebracht aan de Tweede Kamer.
Bij maatschappijleer en maatschappijkunde besteden we uiteraard veel aandacht aan politiek.
Prodemos verzorgde de rondleidingen en leuke spelletjes! In de Tweede Kamer ging het debat over het 5G-netwerk, er
waren enorm veel (bekende) Kamerleden. We hebben een leerzame en gezellige dag gehad.
Ingrid Megchelsen, docent
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Vakwerk Experience
12 februari was het weer zo ver! Tijd voor de vakwerk experience! Zoals altijd waren er weer een hele hoop
kinderen die hebben genoten van al het moois wat ons Omnia te bieden heeft. Alle vakwerkklassen hebben deze
middag weer mogen stralen! Ongeveer 20 leerlingen gingen deze middag hard aan het werk bij de
vakwerkklassen!
Leerlingen konden kiezen voor een vakwerkklas deze middag! Koken, timmeren, programmeren en nog veeeel
meer hield de leerlingen afgelopen woensdag bezig. Het was een geslaagde middag met een hoop blije
gezichtjes!
Tess Cornelissen, 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
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