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Deze nieuwsbrief 

Deze kerstvakantie weer een nieuwe nieuwsbrief, op 
de valreep van 2022.  We kijken terug op een jaar 
waarin we onze nieuwe naam hebben gekregen, een 
enorme groei hebben doorgemaakt, zowel op 
leerlingenaantal, als op inhoudelijk niveau, en het 
moment waar we een positieve waardering ‘GOED” 
van de Inspectie van het Onderwijs kregen. In 2023 
gaan we vol vertrouwen verder op deze positief 
ingeslagen weg!  

De nieuwsbrief bevat 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. 

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. Daarnaast kunt u daar het meest actuele nieuws 
lezen over de verschillende activiteiten en 
gebeurtenissen op school.  

Belangrijke data 
 
 
t/m 6 januari 
Kerstvakantie 
 
 
9 januari 
Weer naar school 
 
 
19 januari  
Verkorte lesdag  
De leerlingen zijn om 12.25 uur vrij 
 
 
20 januari 
Rapporten onderbouw mee 
 
 
30 januari 
Studiedag 
De leerlingen zijn de hele dag vrij 
 
 
15 februari 
Verkorte lesdag  
De leerlingen zijn om 12.25 uur vrij 
 
 
23 februari 
Sporttoernooi 
 
 
24 februari 
Oud Hollandse Activiteiten 
Leerjaar 1 en 2 
 
 
27 februari t/m 3 maart 
Voorjaarsvakantie 
 
 

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

Juf Ilonka is bevallen van een prachtige gezonde 
dochter Carice! We hebben op school al beschuit 
met muisjes gegeten en we wensen juf Ilonka, haar 
man + de grote broers van Carice veel geluk samen! 

We hebben inmiddels afscheid genomen van juf 
Alice. Zij mag gaan genieten van haar pensioen. Als 
een van de eerste werknemers van onze stichting 
(en haar voorlopers) is dat niet meer dan verdiend! 
Alice heeft ruim 41 jaar les gegeven aan leerlingen 
met bijzondere onderwijsbehoeften en kan hier 
met trots op terug zien. We zullen haar missen en 
gunnen haar een fijne tijd!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapportgesprekken 

Zoals u in de agenda kunt zien, gaan de rapporten 
voor de onderbouwleerlingen (eerste- en 
tweedejaars) mee op 20 januari. De  
rapportgesprekken zullen daarna plaatsvinden. U 
wordt hiervoor uitgenodigd door de mentor van uw 
zoon/dochter. 

Herinnering ouderbijdrage  

We willen de ouders/verzorgers die nog niet 
betaald hebben verzoeken alsnog de bijdrage van 
€30,00 over te maken op: 

IBAN: NL38RABO 0152 3791 93 
t.n.v.: Stichting Attendiz - Omnis College/ouderraad 
o.v.v.: Ouderbijdrage 2022-2023 + naam leerling 
 
Het zijn voor velen moeilijke tijden en de 
ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage, dus deze 
betaling zou gemakkelijk aan de kant geschoven 
kunnen worden. Deze inkomsten zijn wel nodig om 
bepaalde activiteiten met de leerlingen te kunnen 
blijven doen, dus mocht u het kunnen missen, dan 
heel graag!  

Mocht u onverhoopt tegen geldproblemen aan 
lopen, dan staan verderop in deze nieuwsbrief 
wellicht wat tips voor u.  

 

Decembermaand 

Het was een ouderwets gezellige  decembermaand 
bij ons op school. Dat begon met een gezellig 
Sinterklaasfeest in alle klassen. Sinterklaas is op 
verschillende manieren gevierd: lootjestrekken, 
bingo, cadeautjesspel, surprises en gedichten. 

Sint en Piet kwamen ’s middags zelfs nog even bij 
het team langs om iedereen in het zonnetje te 
zetten.  

In de kerstweek hebben de bovenbouwleerlingen 
genoten van een mooi kerstgala, waarbij er 
gespeeld kon worden in het casino, een dansje 
gemaakt kon worden, of even lachen door samen 
op de foto te gaan. Iedereen zag er prachtig uit en 
het was een gezellige avond. 

De dag erna was er een gezellige brunch in de 
klassen en de hapjes smaakten heerlijk. Hier ook 
weer gezelligheid alom.  

Naast het schoolse leren hechten we veel waarde 
aan de sociale activiteiten die voor onze leerlingen 
leuk én belangrijk zijn. We zijn dan ook blij dat we 
deze decembermaand als vanouds hebben kunnen 
vieren met elkaar.  

 

Volg het nieuws  

Het nieuws van Omnis College wordt accuraat 
bijgehouden door meneer Martijn. Bij iedere 
activiteit, maar ook de leuke verhaaltjes 
tussendoor, maakt hij een klein nieuwsberichtje 
op de site van school. Deze berichtjes zijn te 
vinden in het menu van de ‘Ouder info’ en dan 
bij de bovenste optie ‘Nieuws’.  
 

 

De afgelopen tijd zijn berichtjes geplaatst over 
de gezonde school, het internationale project 
van meneer Niek, Sinterklaas, kerst, pleurbal en 
nog veel meer. Gauw eens kijken dus… 
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Geldzorgen? 

Het kan een ingewikkelde tijd zijn op het gebied 
van financiën. We merken dat veel huishoudens 
hinder ervaren van de stijgende kosten in het 
dagelijks leven, zoals energieprijzen of 
boodschappen bijvoorbeeld. In sommige gevallen 
leidt dit tot een situatie waarin er financiële 
problemen ontstaan en men niet weet waar men 
terecht kan voor vragen of hulp. Dit is iets wat 
voorkomen zou moeten worden. Er zijn instanties 
waar u met deze vragen terecht kunt voor hulp. Een 
aantal hiervan op een rijtje: 
 
Gemeente. Bijna iedere gemeente heeft ‘een loket’ 
ingericht waar u met uw vragen terecht kunt als u 
financiële problemen ervaart. Zij zullen u ook 
verder kunnen verwijzen bij specifieke vragen. 
 
Energie. Sinds de gestegen energieprijzen is er een 
energietoeslag in het leven geroepen. Om voor 
deze toeslag in aanmerking te komen dient de 
situatie aan bepaalde criteria te doen. Wilt u hier 
meer over weten of weten waar u met vragen 
terecht kunt? Neem dan contact op met uw 
gemeente. Zij staan hier voor u klaar. 
 
Hieronder nog een tweetal links waar u nog meer 
informatie over hulp bij financiële problemen door 
o.a. verhoogde energieprijzen kunt vinden: 
 
Rijksoverheid - De overheid helpt je bij geldzorgen 
(financieelfittewerknemers.nl) 
 
Hoge energieprijzen - Geldfit 
 
Verjaardag vieren. Wanneer er sprake is van 
financiële problemen, met welke oorzaak dan ook, 
kan het vieren van de verjaardag van uw kind (4 t/m 
18 jaar) ingewikkeld zijn. In deze gevallen mogen 
ouders gebruik maken van Stichting Jarige Job.  
Klik op onderstaande link voor meer informatie en 
het aanvraagformulier: Stichting Jarige Job  
 
Sport en vrijetijdsbesteding. De Stichting Leergeld 
en het Jeugdfonds Sport & Cultuur zijn stichtingen 
die helpen wanneer er thuis onvoldoende 
financiële middelen zijn voor sport of (culturele) 
activiteiten. De link hieronder is een landelijke 
informatiesite, waar u financiële ondersteuning 
kunt aanvragen.  Leergeld Nederland  
 
 

Lekker sporten voor iedereen!   

Sportbedrijf Almelo vindt het belangrijk dat zoveel 
mogelijk Almeloërs gezond zijn en in beweging 
blijven. En er zijn gelukkig heel veel verenigingen 
en organisaties die een sport aanbieden. Van 
voetbal tot zwemles en van judo tot dammen, er is 
voor ieder wat wils. Daarnaast organiseert het 
Sportbedrijf, vooral in de schoolvakanties, 
regelmatig sportieve activiteiten, voor alle 
Almeloërs . Deze activiteiten zijn gratis. Zo zijn er 
bijvoorbeeld in de kerstvakantie weer een heleboel 
activiteiten voor de jeugd.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gelukkig Nieuwjaar! 

 

Het team van Omnis College wenst alle 
leerlingen en ouders/verzorgers de beste 
wensen voor het nieuwe jaar!  

https://www.financieelfittewerknemers.nl/bibliotheek/PDF/hulp-bij-geldzorgen-door-de-hoge-energierekening-digitoegankelijk.pdf
https://www.financieelfittewerknemers.nl/bibliotheek/PDF/hulp-bij-geldzorgen-door-de-hoge-energierekening-digitoegankelijk.pdf
https://geldfit.nl/gids/energie/
https://stichtingjarigejob.nl/
https://www.leergeldnederland.nl/
https://www.actiefalmelo.nl/activiteiten?gemeente%5B0%5D=99&projecten%5B0%5D=2562&projecten%5B1%5D=3272&sort=name

