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Beste ouder/verzorger, 

 

We gaan een prachtige tijd tegemoet. Allereerst natuurlijk de feestdagen. 

Even bijkomen, mooie momenten delen met familie en vrienden en straks 

gezond het nieuwe jaar in. 

Eind januari volgen de open dagen van onze middelbare scholen, een 

moment waarop we graag laten zien waarom we zo trots zijn op onze 

scholen.  

In deze nieuwsbrief natuurlijk de hartelijke uitnodiging om naar onze 

open dagen te komen en een terugblik op een aantal mooie nieuwsitems 

van onze basis– en middelbare scholen. 

 

Ik wens u veel leesplezier toe en natuurlijk heel fijne feestdagen en alvast 

een gelukkig nieuwjaar.  

Met hartelijke groet, 

Bert-Jan Kollmer 

bestuurder 

Montessori groeit! 

De Montessori basisschool is alweer een half jaar open. In 

september zijn ze gestart met twee leerlingen en al snel 

werden dat er meer. Op dit moment leren zes kindjes vol 

enthousiasme in het gloednieuwe montessorilokaal. En we 

blijven groeien in alle opzichten. 

Er is veel interesse van ouders met kinderen die nog 4 moeten 

worden. De aanmeldingen voor deze leerlingen gaan hard, in 

totaal hebben we al 14 inschrijvingen!  

We volgen met veel interesse de voorbereidingen voor de 

bouw van het nieuwe gebouw in Hoog Dalem. Daarnaast 

bouwt een enthousiast team hard aan ons onderwijs.  

De nieuwe school is door de Nederlandse Montessori 

Vereniging gevraagd om aspirant lid te worden en een hele 

groep enthousiaste leerkrachten en pedagogisch medewerkers 

volgt de opleiding tot Montessori Basis bekwaam.  

Kom naar de open dagen! 

Naar de middelbare? 

Naast de open dagen zijn er ook andere momenten om op de 

scholen te komen kijken. Bijvoorbeeld: 

22 januari: Expeditie Fortes 

29 januari: voorlichtingsavond Gymnasium Camphusianum 

30 januari: voorlichtingsavond Omnia College 

En er is nog meer! Kijk op www.naardemiddelbare.nl voor alle 

momenten en natuurlijk staat de brochure ‘Naar de 

middelbare’ ook nog voor u klaar. 

Omnia’s Zorg en welzijn heeft 

mooie projecten 

De leerlingen van Zorg & Welzijn op Omnia College hebben 

een workshop aangeboden gekregen bij de kappersopleiding 

van het Da Vinci College (mbo). Vanuit het keuzevak 

haarverzorging konden geïnteresseerde leerlingen deelnemen. 

Tijdens deze workshop werd er geoefend met het verven van 

uitgroei, föhnen en stylen van het haar. De leerlingen hebben 

het als leuk en leerzaam ervaren! 

Zorg & Welzijn is dit jaar wederom gevraagd om te 

ondersteunen bij diverse Sinterklaasactiviteiten. Op 26 

november stond de Sinterklaasgym op de planning in de 

Oosterbliek. Leerlingen van Zorg & Welzijn stonden om 8 uur 

al klaar om alle enthousiaste basisschoolleerlingen te helpen 

bij de verschillende activiteiten. 

Meer lezen over de vakwerkklassen op Omnia College? 

www.stichtingovo.nl/voortgezet-onderwijs/nieuws/666-

vakwerkklassen-op-omnia-college  

Lamar (leerling De Poorter) vertelt over eigenaarschap 

“Hey ik ben Lamar. Ik was gevraagd om een filmpje te maken over eigenaarschap. Ik zei ja, maar ik 

kon het niet alleen dus vroeg ik mijn vriendin Manal om mij te helpen. En zij zei: “ja”. We gingen ons 

stukje oefenen en leren. Het ging goed, heel goed. We wisten wat we moesten zeggen. Wij houden 

van eigenaarschap en we wisten er al veel over dus spraken we uit ons hart en het ging perfect.” 

Klik hier voor het hele verhaal en het filmpje! 

Sinterklaasvieringen 

Sinterklaascircuit Anne Frank en Omnia 

College 

De leerlingen van het Omnia College en hun docenten hebben 

ook dit jaar alles uit de kast gehaald om de onderbouw van de 

Anne Frank een geweldige dag te bezorgen. Het was een 

gezellige dag waar de leerlingen van de Anne Frank kennis 

mochten maken met de verschillende afdelingen van het 

Omnia College. In de bakkerij werden heerlijke pepernoten 

gebakken, in de gymzaal stond een uitdagend pietenparcours 

klaar, er werd kennisgemaakt met techniek, geleerd hoe 

Sinterklaas de cadeaus zo mooi inpakt en er werden prachtige 

mutsen gemaakt. De kinderen van de Anne Frank hebben 

genoten!  

Sintweek op De Driemaster 

Ook op basisschool De Driemaster in Hardinxveld Giessendam 

(locatie Wielwijk) werd weer uitgebreid Sinterklaas gevierd. 

Alle groepen bakten heerlijke kruidnoten, mochten hun schoen 

op school zetten, er is druk geknutseld aan surprises waar 

prachtige gedichten bij geschreven waren en de sint kwam 

natuurlijk weer met zijn pieten de school bezoeken.  

In de Sintweek stonden de opa’s en oma’s van de groepen 1 

en 2 zoals ieder jaar even extra in het zonnetje. Zij werden 

namelijk uitgenodigd door hun kleinkinderen voor een heuse 

‘Sinterklaasvoorstelling’. De kinderen zongen de mooiste 

liedjes, gaven de mooiste optredens en er werd zelfs door een 

kleutergroep een gedicht voorgedragen. Voor de allereerste of 

tweede keer op zo’n groot podium is toch best spannend.  

 

Nieuws uit de Lingewijk - JP Waale  

De J.P. Waale heeft weer een aantal mooie activiteiten / ervaringen achter de rug! 

 

Nu de J.P. Waale twee gebouwen tot haar beschikking heeft moest NATUURlijk ook het ‘nieuwe’ 

deel van het schoolplein JP Waale-waardig worden gemaakt. Door personeel en ouders/vrijwilligers 

is er al veel werk verzet en het, voorheen overwegend stenen, plein al een heel eind ‘vergroend’! 

 

En we werden ook nog verrast met de titel ‘Sportiefste school’... 

We hebben uit handen van Sjoerd Boons (Gorinchem beweegt) een mooie cheque ontvangen 

waarmee we speelmateriaal voor op het plein kunnen verwezenlijken. 

Vacature adjunct-directeur 

De Anne Frankschool in Gorinchem is altijd volop in beweging en 

zoekt nu een adjunct-directeur. De adjunct-directeur ondersteunt 

en adviseert de meerscholendirecteur en stuurt het team aan. Is 

deze vacature iets voor jou? Klik snel verder! 

Ken je iemand die perfect zou zijn voor deze functie? Doorsturen 

of delen van deze vacature op LinkedIn wordt gewaardeerd. 
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