NIEUWSBRIEF
4 september 2020

Beste ouders en leerlingen van ons Omnia College,
De kop is eraf. We zijn erg blij dat we weer met z’n allen naar school
kunnen, ook al is het op 1.5m afstand voor volwassenen. Gelukkig
geldt deze maatregel nu niet voor onze leerlingen en zien we vooral
weer gezelligheid op Omnia.
Een goed begin is het halve werk. Daarom zijn we deze week vooral
bezig met kennismaken en opstarten. De personal coaches hebben
weer mooie momenten gecreëerd met hun leerlingen.
We ontvangen dit jaar ook een grote groep nieuwe collega’s. Allemaal kersverse Omnianen die
heel graag komen lesgeven en willen bouwen aan ons Omnia. Marjan van Vlimmeren is de
coach van deze groep jonge talenten.

AGENDA
Donderdag 10 september
Schoolfotograaf
Woensdag 23 september
Kennismakingsavond
personal coach
Klik hier voor de
jaarplanner

Ook thuis komt het schoolleven weer op gang.
Iedereen weer in het ritme krijgen is ongetwijfeld
weer een uitdaging deze eerste week. Weet dat
de personal coaches voor jullie klaarstaan.
We werken graag samen aan een *coronaproof*
goede start.
Op een fijn schooljaar met elkaar!
Marieke van den Berg
Directeur
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BACK TO SCHOOL
We zijn allemaal #BACK TO SCHOOL! Daar zijn we maar wat blij mee natuurlijk, en we willen graag naar school
blijven gaan.
Daarom hebben we The 5 @ OMNIA!!! Net even extra zichtbaar in de gangen zodat je nog iets beter voor
elkaar blijft zorgen.
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NIEUWE TEAMLEDEN
De afgelopen maanden is er hard gewerkt om het gebouw van het Omnia lekker
op te frissen; sprankelende kleuren op muren en vloeren, een prachtig groen
plein. Maar…het allerbelangrijkste is dat er ook een mooie groep nieuwe
collega’s is gestart; zij zijn fris, open en vol enthousiasme begonnen om met onze
leerlingen te gaan werken. De nieuwe teamleden vormen een gevarieerde groep;
sommigen gaan echt voor het eerst het onderwijs verkennen, omdat ze voelen
dat daar hun hart ligt, anderen hebben al een goed gevulde rugzak met ervaring.
Voor iedereen is het Omnia College een nieuwe school, waarin er ongetwijfeld
moeilijke en mooie momenten zullen zijn. Samen vormen ze een leergroep, met
als doel om met elkaar de weg te vinden. Team “Startende Omnianen’ heeft er
zin in!
Marjan van Vlimmeren, docent
Mijn naam is Milano van der Gaag, ik ben docent Mediawijsheid & IT en ik geloof dat elk kind succesvol kan zijn
(op zijn/haar/iemands eigen manier). Als je ze op de goede manier weet te inspireren, motiveren en enthousiasmeren ben je al een heel eind. Voorsprong of achterstand, iedereen zal hard moeten werken, want zonder hard werken
kom je er niet!
Vanaf dit jaar ben ik een van de nieuwe docenten Engels op het Omnia College. Daarnaast krijg ik de kans om de 3B
(BWI/MT/PIE) te begeleiden als Personal Coach. Ik zie er ontzettend naar uit om hier aan de slag te gaan, zowel als
docent, personal coach en nieuwe collega. Onder de huidige omstandigheden wordt het een uitdaging jullie
allemaal snel te leren kennen, maar schuif alsjeblieft een keer aan en dan komt het goed! Groet, Elin Vermeulen
Hallo allemaal,
Mijn naam is Paulien Passe. Ik start dit schooljaar op Omnia als docent Zorg en Welzijn. Ik heb heel veel zin om aan de
slag te gaan met de leerlingen en we gaan er een mooi schooljaar van maken!

Hi! Mijn naam is Layla Gerritzen, ik ben 22 jaar en ik kom uit het prachtige Nijmegen. Dit schooljaar start ik op het
Omnia College als docent Engels en vervul ik de rol als personal coach van een derdejaars klas. Ik kijk ernaar uit om
aan de slag te gaan!
Hallo, mijn naam is Emeline van der Heijden en ik ben aangesteld als docent LO op Omnia. Daarnaast zal ik voor één
dag in de week op het Merewade aan de slag gaan om een nieuwe zorgstructuur op te zetten. Ik heb er ontzettend
veel zin in!
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Hallo allemaal,
Mijn naam is Astrid Meulblok, ik ben 54 jaar en woonachtig in Sliedrecht. Ik sta positief in het leven, denk in
oplossingen niet in problemen. Samen met jullie, leerlingen, ouders, collega’s ga ik een aan een mooie reis
beginnen bij Zorg en Welzijn. Ik heb er zin in!
Hallo allemaal & welkom in het nieuwe schooljaar. Ik wil mijzelf graag even aan jullie voorstellen. Mijn naam is Gijs
de Heus; Ik ben een van de nieuwe docenten Bouw, Wonen en Interieur ( BWI ). Hiervoor heb ik 12,5 gewerkt als
accountmanager bij thyssenkrupp; een grote producent & leverancier van halffabricaten in staal, RVS en
aluminium. Ik woon in Gorinchem & in mijn vrije tijd sta ik regelmatig op het hockeyveld, rij ik motor en probeer ik
elk jaar 1 x te gaan snowboarden. Daarnaast, vast geen verassing, klus ik ook graag. Net als voor velen van jullie is
aankomend schooljaar ook voor mij gave nieuwe uitdaging. Samen met Jan Melis & Kristian Nardten gaan we er een
mooi jaar van maken.
Mijn naam is Nadi de Rooij, 21 jaar en ben woonachtig in Gorinchem. Op Omnia verzorg ik lessen wiskunde, rekenen
en NaSk (natuur- en scheikunde) aan verschillende klassen van leerjaar 1 t/m 3. Ik start met veel enthousiasme en
energie deze nieuwe baan en schat in, na de leuke introductiedagen en de eerste lesdag, dat het een prachtig
schooljaar wordt!
Wellicht tot ziens!
Hoi! Ik ben Kristian Nardten en met veel plezier start ik dit jaar met lesgeven aan de timmerklassen, ISK en Bouw,
Wonen & Interieur leerlingen. Ik kijk er enorm naar uit de komende jaren de kinderen op een veilige en plezierige
manier de basisvaardigheden aan te leren en daarmee de mooiste dingen mee te bouwen. Op naar een mooie
toekomst binnen de techniek!
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Leerlingen van klas 1 nu al echte omnianen…
Wat een fijne start hadden we deze week met onze leerlingen. Zo fijn om weer alle leerlingen in ons gebouw te
hebben en weer volop te genieten van al het enthousiasme dat zij met zich meebrengen.
Daarbij direct een heel groot compliment voor de leerlingen van klas 1! Wat een kanjers hebben we er dit jaar
bij gekregen… 
Het is natuurlijk een hele stap na 8 jaar op de basisschool de overstap te maken naar onze fijne school… Maar
jullie doen dit gewoon en op een hele fijne manier!
Op maandag kwamen jullie nog een beetje onwennig het schoolplein op schuifelen, maar inmiddels zijn jullie na
een
weekje ook echte omnianen! Welkom op onze school, lieve jongens en meisjes!
Op onderstaande foto zie je alle blije kopjes van de eerstejaars en hun Personal coaches. Op naar een mooi
schooljaar samen!
Casper Valen, teamleider BB
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Omnia College sponsort Gorcumse Jonge Spartanen
Voor het tweede seizoen sponsort Omnia College de voetbalvereniging GJS. Julien Dorrepaal staat langs de lijn bij
JO10 en ikzelf bij JO11.
We zijn als Omnia College graag ook actief buiten school. Samen zijn wij stad Gorinchem. Of dorp Dalem. Of Vuren.
Of Sleeuwijk… We leven met elkaar aan de grote rivier. Zorgen voor elkaar. En hebben plezier met elkaar. Ook in het
weekend 

Deze jonge talenten zijn erg blij met hun nieuwe tenue. Wij worden weer blij van het stimuleren van jong talent.
Omnia College, de wereld aan je voeten…
Op een mooi sportseizoen!
Marieke van den Berg

W. de Vries Robbéweg 27

4206 AK Gorinchem

0183 622 728
info@omniacollege.nl

Introductie klas 1
De leerlingen van klas 1 gingen traditiegetrouw weer naar de Kurenpolder in Hank. Daar deden onze leerlingen
diverse toffe spellen tijdens deze survivaldag… Zoals ieder jaar kwam niet iedereen met schone en/of droge kleren
thuis 
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Introweek klas 2
Op dinsdag zijn de leerlingen van klas 2 naar het Lingebos geweest, hier hebben zij sportieve activiteiten gedaan en
mochten ze ook samenwerken.
Op woensdag zijn alle leerlingen in groepjes de stad in geweest. Zij zochten diverse bricks in en rondom de stad.
Het waren 2 geslaagde dagen om kennis met elkaar te maken.

W. de Vries Robbéweg 27

4206 AK Gorinchem

0183 622 728
info@omniacollege.nl

Introductie bovenbouw

De leerlingen van klas 3 HBR genoten van een heerlijke BBQ
op woensdag

Klas 3 en 4 van onze technische afdelingen (BWI, PIE en MT) hielden op woensdag een voetbaltoernooitje met
aansluitend een lekkere BBQ.
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De leerlingen van E&O zijn bij de A15 actief
geweest met een bungee run & gladiator
fight. Daarna hebben ze gegeten bij Verhage
als afsluiting van deze leuke dag.

Alle leerlingen van Zorg en Welzijn hebben een fietstocht
gemaakt in en door Gorinchem en hebben nog een lekker ijsje
bij Venezia gegeten

De leerlingen van klas 4 HBR hebben een pubquiz gedaan, een waterbaan gebouwd en geluncht bij Oud Vuren!
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Welkom in ons restaurant
Elke maandagavond en woensdagmiddag is ons restaurant geopend op Omnia College.
Op maandag is vanaf 17.00 uur de bar open om een aperitiefje te drinken. Het diner start om 17.30 uur.
De leerlingen, onze talenten, van de afdeling HBR (Horeca, Bakkerij, Recreatie) bakken, koken en serveren dan een
lekker driegangen diner voor €14,50 pp excl. drankjes. Op woensdagmiddag is de bar om 12.30 uur geopend en
start de lunch om 13.00 uur. De lunch op woensdagmiddag kost €12,50 pp excl. drankjes.
Ook worden in de bakkerij dagverse broodjes, taarten, koekjes of iets wat gemaakt wordt bij ons nieuwe keuzevak
patisserie. Deze producten zullen na het diner/lunch in onze bakkerijwinkel verkocht worden.
We zouden het erg leuk vinden om jullie te mogen ontvangen in het restaurant voor een gezellige avond en/of
middag.
Graag van te voren reserveren via restaurant@omniacollege.nl of bel even naar 0183-616602.
Wil je de laatste nieuwtjes weten en zien wat er allemaal op onze afdeling gebeurt?
Volg ons dan op instagram: teachinn.omnia.hbr
Culinaire groet,
Leerlingen en Docenten van de afdeling HBR
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