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Obs De Driemaster Wielwijk Ontwikkelt  

Vorig schooljaar is het team van obs De Driemaster het hele jaar druk 

bezig geweest met het neerzetten van een krachtige profilering. De 

Driemaster is een TOP school waar we Talent Ontwikkelen in 

Partnerschap. De start van dit schooljaar stond in het teken van 

'ontwikkeling'. Om onze leerlingen optimaal te begeleiden in hun 

ontwikkeling moeten wij met het team ook blijven ontwikkelen. We zijn 

het jaar gestart met het traject Taal.  

Beste ouder/verzorger, 

Wat een bijzonder jaargetijde toch altijd weer. De herfst is voor mij 

vooral het jaargetijde tussen zomer en winter in. En ook al kan het half 

oktober nog het mooiste weer zijn, we weten dat het seizoen omslaat 

en dat de winter komen gaat. Natuurlijk spelen allerlei nuances een rol. 

Hebben we nog wel echte winters? Is het klimaat echt aan het 

veranderen? Ja, dat is inmiddels wel vastgesteld, het klimaat verandert. 

  

Eigenlijk is deze situatie een prachtige metafoor voor OVO in haar 

omgeving. De wereld rond de stichting is aan verandering onderhevig. 

Hij wordt steeds groter en internationaler. Mensen neigen meer naar individualisme en worden 

mondiger, juist ook in relatie tot de school. Ict speelt een steeds belangrijkere rol, ook in het 

onderwijs. De overstap naar een digitale leeromgeving als Snappet of andere digitale pakketten in 

ons basisonderwijs is daar een mooi voorbeeld van.  

 

Maar ook de toenemende maatschappelijke aandacht voort duurzaamheid. OVO draagt hier, vanuit 

haar eigen behoefte aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, van harte aan bij. Een student 

heeft net een onderzoek naar de verduurzaming van onze schoolgebouwen afgerond. En op 

schoolniveau gaan we met het mondiaal verspreide programma Eco Schools aan de slag. Hierbij 

leggen we de verantwoordelijkheid voor duurzaamheid juist bij leerlingen neer. Een uitstekende en 

inspirerende keuze.  

 

OVO bevindt zich in het jaargetijde tussen twee strategische plannen en dat betekent roering. In dit 

laatste schooljaar van de vierjarige planperiode zijn we druk bezig de uitgangspunten te formuleren 

voor het strategisch beleid voor de komende vier jaar. Altijd een spannende operatie. Maar ook 

kansrijk omdat we nieuwe actuele zaken prominent op de agenda zetten. Ik noemde al 

duurzaamheid en ict. Maar je kunt daar meteen mooie onderwijskundige onderwerpen bij noemen 

als de overgang van basis- naar middelbare school. Naast al deze onderwerpen heeft u weer een 

Nieuwsbrief in handen met een scala aan interessante zaken. Ik wens u veel leesplezier toe.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bert-Jan Kollmer 

bestuurder 

Nieuwe directeur voor 

Omnia College en 

Merewade Praktijkschool 

Philip Lommers heeft afscheid genomen als 

directeur van Omnia College en Merewade 

Praktijkschool. Hij heeft een nieuwe uitdaging 

gevonden. Philip was werkzaam bij OVO op de 

locatie Vries Robbéweg vanaf 2006. We bedanken 

hem zeer voor zijn grote verdienste voor de 

scholen en wensen hem veel succes toe in de 

toekomst. 

Per 1 oktober is Marieke van den Berg directeur. 

Zij stelt zich graag aan u voor. 

De Driemaster Westwijk zet 

KOERS naar duurzaamheid! 

In het kader van ‘de dag van de duurzaamheid’ 

zijn de kinderen van de Driemaster Westwijk zo 

enthousiast geraakt met het thema, dat we er in 

plaats van 1 dag, al weken mee bezig zijn. 

Wethouder Nederveen heeft onze school een hele 

ochtend bezocht en ging geïnspireerd naar huis. 

Onze kinderen hebben de toekomst en dat gevoel 

kreeg hij mee!  

Kinderboekenweek op de 

Anne Frankschool 

De eerste week van oktober was het weer 

Kinderboekenweek! Dé week waarin wij het lezen 

graag extra stimuleren. Met het thema 

vriendschap wisten de leerlingen op de Anne 

Frank ook wel raad. Als opening werd op het 

schoolplein het prentenboek ‘Mag ik meedoen?’ 

voorgelezen en uitgebeeld. De hele week door 

werd er gespeurd naar ‘vriendjes’ in de hele 

school.  

Lees ook: 

Fusie Jenaplanschool Gorkum en OVO 

Opening BSO Ganzeplein op de Anne Frank 

De J.P.Waale op Gorkum TV: Wij laten niet alleen onze leerlingen groeien bloeien 

Herdenking bij Joods monument 

!Talent:  

Ontdekuur op de J.P. Waale 

Voor de groepen 5 t/m 8 is ons ontdek-uur:  

!Talent weer gestart! Kinderen konden de eerste 

periode kiezen uit koken, bewegen en 

samenwerken, schilderen en proeven uitvoeren. 

Na de herfstvakantie starten we met een nieuw 

aanbod.  De eerste ouder heeft zich al gemeld 

met een erg leuke workshop!  

Minister Slob bezoekt 

Stichting OVO 

Minister van OCW Arie Slob en Staatssecretaris 

van SZW Tamara van Ark bezochten maandag 

Stichting OVO. Zij werden vergezeld door 

wethouders Van Doesburg en Kraaijeveld. Met 

dit bezoek tonen zij interesse in de wijze waarop 

OVO werkt aan een doorlopende leerlijn van 0 

tot 20 jaar.  

Nieuwe mediatoren op De 

Poorter  

Daltonschool De Poorter is een Vreedzame 

School. Kinderen leren er zelf hun conflicten op 

te lossen. Om ze daar bij te helpen werken we 

met leerlingmediatoren uit groep 7 en 8.  

Na de zomervakantie mochten leerlingen uit de 

nieuwe groep 7 zich aanmelden voor deze taak. 

Dit jaar waren er maar liefst 10 leerlingen die 

belangstelling hadden. Zij gingen een 

sollicitatiegesprek aan met de directeur. Dat was 

nog best spannend, maar alle sollicitanten 

kwamen een ronde verder en namen deel aan de 

training die door twee van de leerkrachten 

gegeven werd. Na afloop van de training 

ontvingen de nieuwe mediatoren hun certificaat.  

Camphusianum viert 135e 

verjaardag! 

Op 24 september 1883 opende het Stedelijk 

Gymnasium in de binnenstad van Gorinchem zijn 

deuren. De eerste lessen werden gegeven aan 17 

jongens. Dit jaar viert het Gymnasium zijn 135e 

verjaardag en daarmee het 27e lustrum. Ca. 750 

leerlingen en personeelsleden zorgden voor een 

kleurrijke luchtfoto, een traktatie was hun 

beloning.  

Integraal kindcentrum 

Hardinxveld-Giessendam 

In het vernieuwde gebouw aan de Hobbemastraat 

in Hardinxveld, slaan vier partners, De Ukkepuk, 

HINK (De Bloementuin en Het Merwedeplein), 

Kidsmixz en de Merwedeschool, een brug in de 

doorgaande ontwikkeling van 0 t/m 12 jaar. 

Vrijdag 19 oktober 2018 gaan we officieel de 

verbinding aan door de opening van ikc Merwede 

gezamenlijk te vieren met de kinderen, partners, 

ouders, kennissen en relaties. ‘Verbinding’, een 

belangrijke waarde in de samenwerking, waarbij 

we respect, veiligheid en betrouwbaarheid zien als 

verbindende kracht en gezamenlijke houding in 

onze transparante en professionele cultuur.  
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