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Deze nieuwsbrief 

De eerste week van het nieuwe schooljaar zit er al weer op. 
We zijn goed gestart! De nieuwe leerlingen lijken hun 
plekje te gaan vinden en we zijn ook blij alle bekende 
koppies weer terug te zien op school.  

Net als andere jaren krijgt u de nieuwsbrief voor iedere 
vakantie en deze nieuwsbrief na de eerste schoolweek. De 
nieuwsbrieven bevatten veel nuttige informatie. Lees deze 
goed door en noteer de belangrijke data in uw agenda.  

Hiernaast ziet u het overzicht van de belangrijke data van 
de periode tot de volgende vakantie. 

Verder in deze nieuwsbrief personeelsnieuws waarbij  
enkele nieuwe collega’s zich kort aan u zullen voorstellen. 

Tevens vindt u praktische informatie over toestemming 
beeldmateriaal, schoolfruit, activiteiten en afspraken. 

 

Deze nieuwsbrief is tevens terug te vinden op onze 
(nieuwe) website: www.omniscollege-attendiz.nl  

 

 

Op de website staat nog veel meer informatie, zoals de 
vakantiedata, de schoolgids, het schoolplan en nog  meer. 
Tevens zal er regelmatig een nieuwsberichtje verschijnen. 

Belangrijke data 
 
13 september  
Verkorte lesdag  
De leerlingen zijn om 12.25 uur vrij. 
 
 
30 september  
Verkorte lesdag  
De leerlingen zijn om 12.25 uur vrij. 
 
 
4 oktober 
Schoolfotograaf 
 
 
5 oktober 
Attendiz-dag 
De leerlingen zijn de hele dag vrij. 
 
 
10 oktober 
Start theaterproject 2e-jaars 
 
 
11 oktober 
Uitstapje 1e-jaars 
 
 
12 oktober 
Verkorte lesdag  
De leerlingen zijn om 12.25 uur vrij. 
 
 
12 t/m 14 oktober 
Kamp bovenbouw (3e- en 4e-jaars) 
 
 
17 t/m 21 oktober 
Herfstvakantie 
 
 
25 oktober 
Ouderavond – Voorlichting PTA’s 

http://www.omniscollege-attendiz.nl/
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Personeel 

In de vakantie kregen we het bericht dat onze 
zorgcoördinator, Zita Bakker, borstkanker heeft. 
Momenteel zit ze volop in de medische molen en 
ondergaat de behandelingen vol vertrouwen op 
herstel. Zij zal hierdoor voor langere tijd haar 
werkzaamheden niet kunnen uitvoeren, maar Zita 
blijft wel betrokken en zal regelmatig even op 
school komen kijken. Uiteraard wensen we haar 
ook via deze weg heel veel succes en sterkte! 

Zoals bekend, is het een landelijk probleem om 
mensen te vinden in het onderwijs, maar het is ons 
gelukt met een volledige bezetting een rooster in 
elkaar te zetten voor alle klassen. We hebben acht 
nieuwe collega’s kunnen benoemen en zijn blij dat 
zij ons team komen versterken.  

Hieronder zullen zich zes nieuwe collega’s 
voorstellen: 

Mijn naam is Margot Blom en ik woon, samen met mijn 
man Peter en dochters Wies en Meis in Wierden. Ik vind 
het erg leuk om muziek te maken (dwarsfluit en piccolo), 
uit eten te gaan of om leuke uitjes te organiseren/maken 
met mijn gezin of vriendinnen. Voordat ik in dienst kwam 
bij Attendiz heb ik gewerkt bij opdc 't Nijrees, het 
Noordik en de Schakel. Dit schooljaar mag ik het team 
van Omnis College komen aanvullen als mentor van klas 
1bb. Daarnaast geef ik ook enkele lessen aan klas 2bb. Ik 
heb ontzettend veel zin in dit schooljaar en ik hoop er 
een geweldig schooljaar van te maken met de leerlingen, 
ouders en het team. 

Ik ben Patrick Hegeman, 36 jaar jong, getrouwd met 
Melanie en samen hebben we 2 dochters; Yara en Niene. 
Met ons vieren wonen we in Geesteren. In mijn vrije tijd 
houd ik mij graag bezig met voetbal of ga ik lekker de 
deur uit met vrienden of het gezin om wat leuks te gaan 
doen. Met mijn positiviteit en energie hoop ik op het 
Omnis College een prettige leeromgeving te creëren 
voor onze leerlingen, zodat zij zich op hun gemak voelen 
en een fijne tijd kunnen beleven. 

Mijn naam is Kirsten Maurits-Lankamp en ik woon in 
Wierden samen met mijn man Maarten en onze 2 
dochters Lise en Esmee. Dit jaar werk ik op de maandag, 
dinsdag en donderdag. Ik hoop een luisterend oor en de 
juiste begeleiding te kunnen geven aan leerlingen van 
Omnis College. Hiervoor heb ik ervaring opgedaan 
binnen Attendiz bij de locatie Mota Almelo. Ik heb veel 
zin om met deze nieuwe uitdaging binnen Omnis College 
van start te gaan. 

Ik ben Lennard Pape, woonachtig in Wierden en 25 jaar 
oud. Dit schooljaar start ik als nieuwe docent bij Omnis 
College. Hier zal ik de lessen economie gaan verzorgen, 
tevens ben ik de mentor van de 2KT3-klas. Ik ben een 
enthousiaste, spontane, creatieve en uitbundige docent. 
Maar ook een geduldige, begripvolle en luisterende 
docent. Bij het Omnis College wil ik mijn expertise op het 
gebied van economie gaan overdragen aan de 
leerlingen. Maar vooral wil ik voor de leerlingen een 
veilige, uitdagende, stimulerende en gezonde 
leeromgeving creëren, die passend is voor elke leerling. 
In mijn vrije tijd houd ik mij vooral bezig met sport 
(voetbal, fitness, hardlopen en andere sporten die op 
mijn pad komen) en een gezonde levensstijl, maar houd 
ik er ook van om leuke dingen te doen met mijn vriendin 
of vrienden. 

Mijn naam is Niek Schefer en ik ben dit jaar begonnen als 
mentor van klas 2KT1 op het Omnis College. Samen met 
mijn vrouw Angelique en onze zes; bio-, stief-, bonus- , 
pleegkinderen wonen we sinds februari van dit jaar in 
Vriezenveen. Als mentor en docent Engels ben ik de 
afgelopen 15 jaar werkzaam geweest  aan het Twents 
Carmel College op de locaties praktijkonderwijs en de 
vmbo-locatie Potskampstraat. Ik hoop dat ik op onze 
mooie school positief kan bijdragen aan de ontwikkeling 
van de leerlingen en onszelf. “When given the choice 
between being right or kind choose kind.” 

Mijn naam is Rachel Nieuwerth. Ik ben moeder van 4 
kinderen in de leeftijd van 9 t/m 16 jaar en ik woon in 
Den Ham. Vorig schooljaar heb ik mogen proeven, leren 
en ervaren binnen het onderwijs bij Mota, de Kapstok. 
Het was een mooi en leerzame ervaring en voel me thuis 
in het onderwijs. Komend schooljaar begin ik aan een 
nieuwe uitdaging bij Omnis College en ik ga starten met 
de opleiding voor leerkracht. Binnen de school hoop ik 
de leerlingen een rustige, vertrouwde en fijne tijd te 
geven waarin ze zich gezien en gewaardeerd voelen. Ik 
heb veel zin in deze nieuwe uitdaging en we gaan er een 
mooi jaar van maken. 

Naast deze zes collega’s zullen Bernie Snippers en 
Tamara Damhuis zich nog bij ons team voegen 
vanaf 1 oktober. In een volgende nieuwsbrief zullen 
zij zich voorstellen.  

De krapte in de arbeidsmarkt betekent voor ons wel 
dat we weinig achter de hand hebben bij uitval door 
ziekte bijvoorbeeld. We doen ons best lesuitval tot 
een minimum te beperken, maar mocht het 
onverhoopt nodig zijn, dan brengen we u zo snel 
mogelijk op de hoogte. We hopen hierin op uw 
begrip. 
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Beeldmateriaal 

Sinds de invoering van de AVG-wet moeten wij 
toestemming vragen voor het gebruiken van 
beeldmateriaal. Om vanaf nu niet bij iedere 
activiteit apart, toestemming te hoeven vragen, 
verzoeken wij u om hiervoor digitaal toestemming 
te geven. U kunt dit eenvoudig doen via SOMtoday. 

U heeft hiervoor uitleg gekregen via de mail en heel 
veel ouders/verzorgers hebben reeds  aangegeven 
voor welke portretrechten een machtiging wordt 
verleend, maar bij sommige leerlingen is het nog 
onduidelijk of u als ouder/verzorger wel of geen 
toestemming geeft. Graag attenderen wij u erop om 
dat alsnog te doen. Leerlingen die 16 jaar of ouder 
zijn, dienen zelf in SOMtoday toestemming te 
geven. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Schoolfruit 

Dit schooljaar gaan we starten met schoolfruit. De 
leerlingen krijgen drie keer per week een portie 
groente/fruit. Er zullen ook lessen over groente, 
fruit en gezonde voeding komen. Tevens zal er bij 
de kooklessen gebruik worden gemaakt van de 
beschikbare groente en fruit. Daarnaast wordt ook 
daar aandacht besteed aan gezonde voeding. U 
kunt meer lezen op www.euschoolfruit.nl. 

Schoolfotograaf 

Op 4 oktober komt de schoolfotograaf. De foto’s 
kunnen naderhand besteld worden. De school zal 
de foto’s gebruiken voor het leerlingvolgsysteem. 

Schoolkamp 

De derde- en vierdejaars gaan 11, 12 en 13 oktober 
op schoolkamp. Binnenkort volgt hierover meer 
informatie van de mentor van uw zoon/dochter. 

Schoolboeken 

De meeste schoolboeken zijn weer uitgedeeld aan 
de leerlingen. Zij zijn er verantwoordelijk voor dat 
deze aan het eind van het schooljaar weer in goede 
staat worden ingeleverd. Mocht er (buiten de 
normale gebruikssporen om) schade ontstaan, dan 
kan er een schadevergoeding worden gevraagd. 
Het helpt om de boeken te kaften. 

Eigen schoolspullen 

Alle leerlingen hebben een ‘materialenlijst voor 
schoolspullen’ gekregen. We gaan er dan ook van 
uit dat alle leerlingen in het bezit zijn van een etui 
met daarin pennen, potloden enz. Het etui gaat ook 
mee naar de praktijkvakken. Deze materialen 
zullen op school niet meer door de docenten 
worden uitgeleend.  

Pleinpas bovenbouw 

Leerlingen uit klas 3 en 4 die toestemming hebben 
gekregen van de ouders of verzorgers mogen 
tijdens de pauzes en tussenuren van het plein af. Zij 
krijgen dan een ‘pleinpas’. Er horen uiteraard regels 
en afspraken bij deze pleinpas. Mocht een leerling 
zich daar niet aan houden, dan kan de pleinpas voor 
korte of langere tijd worden ingenomen. 

 
 

Het team van Omnis College wenst alle 
leerlingen en ouders/verzorgers een prettig 
schooljaar toe, in fijne samenwerking! 

 

 

Vacature ouders in de (G)MR 

Zou u actief betrokken willen zijn bij de school 
van uw kind? Dan is dit een goed moment om 
uw stem te laten gelden binnen de 
(gemeenschappelijke) medezeggenschapraad 
((G)MR). Er is een vacature binnen de 
oudergeleding van Omnis College. De (G)MR 
controleert of het afgesproken beleid wordt 
uitgevoerd. Daarnaast heeft de MR advies- of 
instemmingbevoegdheid op voorstellen van het 
bestuur en als (G)MR-lid bent u betrokken bij 
alles wat zich afspeelt binnen Omnis 
College/Attendiz. Wilt u zich aanmelden, of 
meer informatie? Neem gerust contact op met 
Peter Weideman, peter.weideman@attendiz.nl. 
Hij zit namens het personeel in de MR en kan u 
zeker verder helpen. 

 

 

http://www.euschoolfruit.nl/
mailto:peter.weideman@attendiz.nl

