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NIEUWSBRIEF 
 
 
 
 
 

Deze nieuwsbrief 

De eerste vakantie van dit schooljaar staat voor de deur en 

voor sommige leerlingen en collega’s is het fijn om even bij 

te tanken na de enerverende start. Voor sommige 

leerlingen voor het eerst naar de middelbare school, soms 

voor het eerst naar Almelo, of voor het eerst aan de slag 

met het PTA en de praktijkmodules. Nu dus even een 

welverdiende vakantie voor ons allen. 

Met iedere vakantie komt er ook weer een nieuwsbrief. 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 de 

schoolfotograaf en leuke verhalen over Wildlands en het 

schoolkamp. 

 

 
Deze nieuwsbrief is tevens terug te vinden op onze website: 

www.omniscollege-attendiz.nl 
 

Op de website staat nog veel meer informatie, zoals de 

vakantiedata, de schoolgids, het schoolplan en nog meer. 

Tevens verschijnen er regelmatig nieuwsberichtjes van 

activiteiten en gebeurtenissen op school. 

Belangrijke data 

17 t/m 21 oktober 
Herfstvakantie 

 
25 oktober 
Schoolfotograaf 

 
26 oktober 
Ouderavond – Voorlichting PTA’s 

 
31 oktober 
Verkorte lesdag 
De leerlingen zijn om 12.25 uur vrij. 

 
9 november 
Studiedag 
De leerlingen zijn de hele dag vrij. 

 
10 november 
Bovenbouwexcursie Amsterdam 

 
16 november 
Spooktocht onderbouw 

 
17 november 
Ouderavond sectorkeuze 

 
22 november 
Verkorte lesdag 
De leerlingen zijn om 12.25 uur vrij. 

 
2 december 
Verkorte lesdag 
De leerlingen zijn om 12.25 uur vrij. 

 
22 december 
Kerstfeest 

 
23 december 
Studiedag 
De leerlingen zijn de hele dag vrij. 

 
26 december t/m 6 januari 
Kerstvakantie 

http://www.omniscollege-attendiz.nl/
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Spooktocht 
Op 16 november wordt er een spooktocht voor 

de onderbouw gehouden, in en om school. Deze 

wordt georganiseerd door de derdejaars 

leerlingen van Dienstverlening & Producten. De 

leerlingen van de onderbouw kunnen zich hier 

later voor aanmelden, via de mentor. 

 
 

 

Personeel 

Wat zijn wij blij met de nieuwe collega’s die dit 

schooljaar gestart zijn en het complete team dat we 

hiermee hebben samengesteld. Met de huidige 

krapte in de arbeidsmarkt hebben wij toch maar 

mooi wat kanjers gevonden! Ze lijken hun draai 

goed te kunnen vinden en ze passen allemaal goed 

in ons team. Zoals beloofd in de vorige nieuwsbrief 

zullen zich hieronder nog drie nieuwe collega’s die 

onlangs gestart zijn aan u voorstellen. 

 

 
Mijn naam is Bernie Snippe, ik woon samen met 

vriendin Gitte en zonen Glenn en Ryan in het mooie 

Twenterand. Mijn hobby’s zijn motorrijden, lezen en 

ik ga graag naar het terras om een lekker speciaal 

biertje te drinken. Ik heb ervaring opgedaan in het 

speciaal onderwijs binnen Attendiz bij Mota in 

Almelo en de Kapstok te Hengelo. Vanaf oktober 

ben ik de nieuwe uitdaging aangegaan binnen het 

Omnis College om de technieklessen te gaan 

verzorgen. Dat ik samen met andere collega’s kan 

bijdragen aan het toekomstperspectief van de 

leerling motiveert mij. Niet alleen vakkennis 

overdragen maar ook de leerling de ruimte bieden 

om zichzelf te leren kennen en de zoektocht aan te 

kunnen gaan vanuit een veilige en plezierige 

omgeving, waarbinnen de leerling zich gezien, 

gesteund en geaccepteerd voelt. 

 

 
Mijn naam is Tamara Damhuis, ik ben 30 jaar en ik 

woon in Oldenzaal. Sinds kort ben ik met veel 

plezier werkzaam als orthopedagoog bij het Omnis 

College. Hiervoor heb ik bij De Schakel/ 

Samenwerkingsverband 23-01VO gewerkt als 

docent en orthopedagoog In mijn vrije tijd sport ik 

graag (o.a. hardlopen), vind ik het leuk om muziek 

te maken (bugel) en dingen te ondernemen met 

mijn vriend of mijn vriendinnen. Ik vind het 

belangrijk dat elk kind een fijne leeromgeving heeft 

waar hij zijn talenten mag en kan ontwikkelen, 

zichzelf kan zijn en zich prettig voelt. Binnen het 

Omnis College wil ik daar graag mijn steentje aan 

bijdragen en hoop ik samen met het hele team de 

leerlingen een fijne tijd te geven. 

Mijn naam is Liset Dwars en ik woon, samen met 

mijn man Ralf en zoons Guus en Jaap in Hengelo. Ik 

houd van tuinieren, klussen, barbecueën en 

genieten samen met familie en vrienden. Naast mijn 

baan bij Attendiz werk ik ook op SBO de Batavier in 

Hengelo als intern begeleider. Dit schooljaar mag 

ik het team van Omnis College komen aanvullen als 

zorgcoördinator van leerjaar 3 en 4. Ik heb er 

ontzettend veel zin in om aan deze nieuwe 

uitdaging binnen het Omnis College te beginnen en 

hoop er samen met de leerlingen, hun ouders en de 

collega’s een mooi jaar van te maken. 

 

 
We zijn compleet als team en hebben een 

gezamenlijk vervangingsrooster, maar bij extra 

uitval van collega’s hebben we helaas weinig achter 

de hand. 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 hebben hierin jullie meedenken al 

mogen ervaren en hopen indien nodig weer op 

jullie begrip. 

 

 

Schoolfotograaf 
De schoolfotograaf zou begin oktober komen, maar 

door interne problemen (tekort aan fotografen) is 

dit verzet naar dinsdag 25 oktober. Er zullen 

individuele foto’s van elke leerling worden 

gemaakt. De school zal de foto’s gebruiken voor het 

leerlingvolgsysteem. Daarnaast wordt er uiteraard 

een groepsfoto gemaakt. De foto’s kunnen 

naderhand besteld worden. 
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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. 

 
 

 

Wildlands 

De eerstejaars leerlingen zijn afgelopen week naar 

Wildlands geweest als afsluiting van de 

zogenaamde ‘Gouden weken’ die in het teken 

hebben gestaan van kennismaking. Dat het een 

geslaagd uitje is geweest, blijkt wel uit het 

prachtige verhaal dat de 1BB gezamenlijk heeft 

geschreven: 

Dagje Wildlands 
Op dinsdag zijn we met alle 1e klassers naar 
Wildlands gegaan en we zijn met een grote bus 
opgehaald. 

 
Nortica Wildlands 
Het was heel leuk. Er waren pinguïns die gingen 
zwemmen. Er waren ijsberen die ook gingen 
zwemmen en de zeeleeuwen die een voorstelling 
gaven. En er waren wasberen die lekker gingen 
rond rennen en slapen en er waren ratten die lekker 
gingen spelen met elkaar. 

 

Serenga Wildlands 
In het Serenga gebied was er een Safaribusje waar 
je mee rond mee kon rijden. Er waren nog veel meer 
spannende dingen te beleven. Er was een achtbaan, 
gaaf! Je kan nog veel meer beleven in Serenga. Er 
waren nog zebra`s, leeuwen en giraffen. Er waren 
nog schattige dieren. Zoals een huishoen, Nubische 
geit en de dwergezel. 

 
JUNGOLA 
Jungola is een tropische jungle waar apen, vogels, 
vlinders wonen. Er was ook een attractie, het was 
een bootje wat door de hele jungle ging en je zag 
veel dieren. Dit was erg leuk! 

 
Rond 4 uur waren we weer op school en we waren 
weer met een grote bus opgehaald en toen 
mochten we naar huis. En het was een super leuke 
dag. 

 
1BB 

 

 

Schoolkamp 

De afgelopen drie dagen zijn de leerlingen van de 

bovenbouw naar De Langenberg in Rijssen geweest 

voor het jaarlijkse schoolkamp. De leerlingen en 

docenten zijn moe maar voldaan terug gekomen en 

kijken terug op geslaagd kamp. 

Vanuit de kampdocenten het volgende berichtje: 

Wij hebben er samen een top kamp van gemaakt! 

Van gezellige activiteiten buiten en binnen tot 

barbecue en de swingbingo. We hebben erg 

genoten van het enthousiasme en de inzet van alle 

leerlingen. Super trots op allemaal! Voor nu een 

fijne vakantie. 

 

 

Het team van Omnis College wenst alle 

leerlingen en ouders/verzorgers een fijne 

herfstvakantie! 

mailto:peter.weideman@attendiz.nl

