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aandacht voor jouw toekomst  

 
 
 

Deze nieuwsbrief 

Met de voorjaarsvakantie in het vooruitzicht hierbij 
alweer de vierde nieuwsbrief van dit schooljaar. 

Hierin informatie over o.a. een vintage kledingshop bij 
ons op school, een aankondiging van een fotograaf op 
school, internationale ervaringen, de gezonde school, 
relaties en seksualiteit en mogelijke sportieve 
activiteiten in de vakantie.  

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 
 
 

27 februari t/m 3 maart 
Voorjaarsvakantie 
 

10 maart  
Verkorte lesdag  
De leerlingen zijn om 12.25 uur vrij 
 

13 maart 
Start theaterproject eerstejaars 
Iedere maandag een theaterles met 
presentaties op 11 april. 
 

14 maart 
Studiedag 
De leerlingen zijn de hele dag vrij 
 

16 maart 
Dag van de gezonde schoolkantine 
 

27 maart 
Verkorte lesdag  
De leerlingen zijn om 12.25 uur vrij 
 

31 maart t/m 6 april 
SE-3 week (leerjaar 4) 
 

6 april 
Sporttoernooi 
Verkorte lesdag  
De leerlingen zijn om 12.25 uur vrij 
 

7 t/m 10 april 
Goede vrijdag + Pasen 
De leerlingen zijn vrij 
 

11 april 
Fotograaf op school  
 

13 april 
Studiedag 
De leerlingen zijn de hele dag vrij 
 

20 april 
Outdoor Challenge voor leerjaar 2 
 

24 april t/m 5 mei 
Meivakantie 

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

Duurzamer kleden? Je kast opruimen en anderen 
verrassen met de kleding die jij niet meer draagt? 
Je garderobe opfleuren zonder veel geld uit te 
geven? Zoek niet verder! De Omnis Vintage Store is 
een laagdrempelig initiatief om kleding te recyclen 
met schoolgenootjes. Het is leuk en duurzaam!   

We hebben vorige week een prijsvraag uitgezet en 
de naam voor onze winkel is NewLook geworden. 
Isa Tiemersma heeft deze leuke naam bedacht en 
zij heeft een Fashioncheque van 5 euro gewonnen. 
Deze Fashioncheque kan zij gebruiken in onze 
winkel NewLook.  

Elke week willen wij 2 uur open gaan en het is de 
bedoeling dat leerlingen in deze winkel gaan 
helpen. Leerlingen van onze school kunnen hier 
lekker snuffelen en shoppen. Tegen een kleine 
vergoeding kunnen broeken, shirts en andere 
kleding worden gekocht. Hoe gaaf is het om in je 
eigen school te kunnen winkelen? 

Je mag ook zelf kleding inleveren. De kleding moet 
gewassen en gestreken zijn, geen gaten en vlekken 
hebben, mag niet verwassen of verkleurd zijn en in 
de maten 158-176 of XS-XL zijn. Je kunt maximaal 
10 stuks in een tas, voorzien van jouw naam en klas, 
bij jouw mentor inleveren.   
 

Fotograaf op school 

Op dinsdag 11 april zal een fotograaf een dagje 
meelopen op school en gaandeweg foto’s maken 
van de dagelijkse gang van zaken op het Omnis 
College. De foto’s zullen gebruikt worden op de 
websites (van school en van Attendiz), in de 
schoolgids en andere communicatiemiddelen van 
school en van Attendiz.  

Het is de werkwijze van de fotograaf om een hele 
dag aanwezig te zijn op school, om zo goed de sfeer 
van de school te voelen en foto’s te maken die 
hierbij passen. En ook omdat hij dan foto’s kan 
maken op ‘onbewaakte’ momenten, wanneer we 
niet meer door hebben dat hij er is. Zo krijgen we 
mooie natuurlijke foto’s.  

We hebben in beeld van welke leerlingen wel/niet 
foto’s gebruikt mogen worden, dus zullen hier 
uiteraard rekening mee houden.  

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!  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omnis gaat internationaal 

Vanuit onze Engelse lessen zijn er verschillende 
activiteiten georganiseerd waarbij leerlingen 
met buitenlandse leerlingen communiceren. Op 
dinsdag 7 februari hebben onze eerstejaars uit 
1BK1 en 1BK2 live verbinding gemaakt met een 
klas uit Odapallam in India. 

 

Samen met hun docenten hebben zij via Zoom 
gevideochat met leeftijdsgenoten. Zowel de 
groep in Nederland als die in India hadden 
presentaties voorbereid in het Engels en er was 
over en weer natuurlijk ook genoeg tijd voor het 
stellen van allerlei vragen. Niek Schefer, docent 
Engels op het Omnis College, zal deze school 
daadwerkelijk gaan bezoeken tijdens deze 
voorjaarsvakantie. Daarnaast is een groep 
collega’s gestart met verkenningen richting 
uitwisseling met buitenlandse scholen. 
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Gezonde school 

Wij werken aan een gezonde schoolkantine.  
 
Sinds het nieuwe jaar zijn we begonnen met het 
aanbieden van soep. Dit doen we één keer in de 
maand. Leerlingen kunnen zich opgeven wanneer 
ze hier gebruik van willen maken, kosten hiervan 
zijn €0,50. 

Daarnaast komt er een automaat met diverse 
voorverpakte producten in de leerlingkantine. Dit 
kan middels een app op de telefoon betaald 
worden. Informatie hierover volgt nog.  

Ook het schoolfruit blijft doorgaan. Elke week 
krijgen wij vers fruit binnen op school. Dit fruit is 
gratis voor de leerlingen en zal verdeeld worden in 
de klassen en in de kantine.  

 

 

 

 

 

 

Activiteiten voorjaarsvakantie 

Heb je zin om lekker met vrienden of klasgenoten 
in de voorjaarsvakantie uit te leven met diverse 
sportieve activiteiten? Actief Alemelo biedt in de 
voorjaarsvakantie weer diverse gratis sportieve 
activiteiten aan zoals een Nerf-battle, 
bubblevoetbal en Jachtseizoen. Ook in het 
zwembad worden er diverse activiteiten 
aangeboden zoals een cursus Zwemmend Redden, 
Doe- en Spelmiddagen en Funky Friday Special. Alle 
activiteiten staan op Actief Almelo: Actief Almelo 

 

 

 
 
 

Relaties en seksualiteit 

Na de voorjaarsvakantie starten de lessen ‘Relaties 
en Seksualiteit’.  

Als school vinden wij dit een belangrijk thema om 
met leerlingen te behandelen. We werken aan 
kennis over dit onderwerp, maar proberen ook op 
respectvolle wijze met elkaar over allerlei zaken in 
gesprek te gaan.  

Thema’s die aan bod komen zijn divers: liefde, 
relaties, veilig vrijen, seksualiteit, liefde online, 
wensen en grenzen.  

Op maandag 20 maart is er voor alle leerjaren een 
interactieve theatervoorstelling ‘Over grenzen’. 
Hier ontvangt u later meer informatie over.   

 

Als school gaan wij deelnemen aan het onderzoek 
naar het lesprogramma Lang Leve de Liefde dat 
speciaal ontwikkeld wordt voor onze doelgroep.  

Om het onderzoek te kunnen starten, moeten  
ouders en verzorgers toestemming geven. Wij 
zouden het fijn vinden als u dit vóór de 
voorjaarsvakantie zou willen doen via de volgende 
link: 

https://survey.tno.nl/ouders_voogden_OmnisCollege 

 

 Sam& voor alle kinderen 

Schoolspullen, sporten, muziekles, een verjaardag 
vieren of een uitje. Het lijkt normaal voor alle 
kinderen in Nederland, maar niet elke ouder kan 
het betalen. Ben je een ouder met weinig geld of 
ken je een kind dat opgroeit in deze situatie? Start 
dan een aanvraag. Zij zorgen ervoor dat de 
aanvraag bij de juiste organisatie terechtkomt. 

https://www.samenvoorallekinderen.nl/ouders/ 

 

 

Save the date!  

Zet 16 maart in je agenda! 

Op donderdag 16 maart 2023 is de Dag van de 
Gezonde Schoolkantine.  
Hier zullen we met de leerlingen aandacht aan 
besteden middels een gezamenlijk moment in 
de kantine. 
 

https://www.actiefalmelo.nl/activiteiten?gemeente%5B0%5D=99&projecten%5B0%5D=2562&projecten%5B1%5D=3272&sort=name
https://survey.tno.nl/ouders_voogden_OmnisCollege
https://www.samenvoorallekinderen.nl/ouders/

