Nieuwsbrief

Beste directeur/leerkracht,
Graag nodigen we de leerlingen van groep 7 en 8 uit voor de jaarlijkse Doemiddag op Omnia College.
Dit jaar kunnen de kinderen kiezen uit twee middagen: woensdag 26 oktober van 13.30 tot 16.00 uur
of woensdag 2 november van 13.30 tot 16.00 uur.
Tijdens de Doemiddag maken de kinderen op een uitdagende manier kennis met onze
vakwerkklassen: de Koksklas, de Sportklas, de Techniekklas, de Timmerklas, de Beauty&Care klas, de
Plant & Dier klas en de Ondernemersklas. Zo krijgen de kinderen een goed beeld van het gevarieerde
onderwijsaanbod op Omnia College.
Op woensdag 26 oktober van 19.30 tot 21.00 uur is het de beurt aan de ouders. Die avond beleven
zij precies wat hun kind die middag heeft beleefd of op 2 november gaat beleven. De
uitnodigingsbrief voor de ouders vind je in de bijlage.
Mogen we je vriendelijk vragen jouw leerlingen te attenderen op de Doemiddagen van Omnia
College? De leerlingen kunnen zich opgeven via www.omniacollege.nl/komkijken. Als leerkracht kun
je er ook voor kiezen de kinderen rechtsreeks per mail bij ons op te geven. Eén mailtje met de namen
van de kinderen en jouw naam is voldoende. E-mail: cvalen@merewade.nl. De laatste manier zou
wat ons betreft zelfs heel handig zijn!

Postbus 122
4200AC Gorinchem

W. de Vries Robbéweg 27
4206AK Gorinchem

Op Omnia College verzorgen stichting OVO en
Wellantcollege samen het onderwijs.

0183 622 728
info@omniacollege.nl

Nieuwsbrief
Wil je misschien ook zo goed zijn de uitnodiging voor de Doeavond voor de ouders uit te zetten bij de
ouders? We realiseren ons oprecht, dat we nogal wat van je vragen. We staan open voor tips om het
goed te maken ;) De ouders kunnen zich opgeven via www.omniacollege.nl/komkijken.
Ontzettend bedankt voor je medewerking!
Met vriendelijke groet,
Philip Lommers, directeur Omnia College
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