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Nieuwsbrief juli 2019

Beste ouder/verzorger,
Voor u ligt alweer de laatste editie van de OVO-Nieuwsbrief in het schooljaar 2018/2019. We kunnen
dit schooljaar wederom met een goed gevoel afsluiten. Het leerlingaantal bij OVO groeit gestaag.
Maar ook de onderwijskwaliteit op onze scholen is goed. OVO heeft haar eerste vernieuwde
inspectiebezoek achter de rug. De conclusie is dat het bestuur van OVO, evenals de zeven bezochte
scholen in control zijn van de onderwijskwaliteit. En er spelen meer interessante zaken.
De planning van de nieuwe brede school die in Hoog Dalem wordt gebouwd, waar OVO naast LOGOS
en SKG in zal trekken, neemt goede vormen aan. OVO heeft de keuze gemaakt voor een
Montessorischool, de eerste in een grote regio rond Gorinchem. Na de zomer starten er maar liefst
zeven OVO-collega’s met een aanvullende opleiding voor het montessorionderwijs. We merken dat
de belangstelling groot is voor de nieuwe school. We hebben dan ook besloten meteen na de
komende zomervakantie te starten met groep 1/2 op een tijdelijke locatie.
De afgelopen twee jaar heeft OVO hard gewerkt aan het nieuwe strategisch plan Op Koers voor de
periode 2019 – 2023. Dit plan is met inbreng van veel stakeholders binnen en buiten OVO
geschreven. We gaan verder op de koers die met voorgaand plan ‘Focus’ vier jaar geleden is ingezet,
maar voegen ook een aantal nieuwe onderwerpen toe zoals duurzaamheid, ict, werkdruk en
governance. Hier vindt u een samenvatting van het plan ‘Op Koers’.
In februari 2019 hielden wij onze eerste stakeholdersbijeenkomst. De uitkomsten zijn verwerkt in
het strategisch plan, en OVO heeft haar kernwaarden geherformuleerd: OVO staat voor Kindgericht,
Luisteren en Samenwerken.
Ik wens u veel leesplezier toe.

Bert-Jan Kollmer
bestuurder
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Wij hebben er zin in!

De wereld aan je voeten op Omnia College
Omnia college doet recht aan haar slogan, dat blijkt afgelopen periode weer. Niet alleen scoorden de
leerlingen goed op de examens, de school deed ook mee aan maar liefst twee voetbaltoernooien,
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Geheimen,

de eindexamenklas ging naar Disneyland Parijs en de klassen 1 tot en met 3 gingen naar het theater.
Als kers op de taart werden veel afdelingen betrokken bij de Omnia deelname op Fortes Festival.

Stichting OVO is op Koers!
Een nieuwe planperiode breekt aan. Het nieuwe strategisch plan voor 2019 -2023 heet, heel
toepasselijk “Op Koers”. Hieronder de belangrijkste punten.
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Afgelopen weken was het de beurt aan twee
van onze basisscholen: de Anne Frank en de
Graaf Reinald.

Fortes Lyceum scoort opnieuw
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De schooltijden voor 2019-2020 vindt u op de
website van het Merweplein.

Terugblik Fortes Festival
Wauw! Wat een prachtig weekend: Fortes Festival editie VIER!.
Met trots kijken we terug op twee spetterende festivaldagen. De samenwerking tussen onze school en
de stad Gorinchem

is opnieuw enorm geslaagd. Daarnaast zijn we erg blij met de bijdrage van

scholen in de regio, als HMD Codarts Rotterdam, Koningstheateracademie Den Bosch en Herman
Brood Academie Utrecht. De diverse podia stonden overvol met jong talent en de duizenden
bezoekers keken hun ogen uit!
Het programma was heel gevarieerd: Theatervoorstellingen in theater de Waan en in diverse kleine
theaterwagens, veel verschillende stijlen muziekoptredens, Breaksquad, de breakdancegroep die
eerder de finale haalde van Holland’s Got Talent, maar ook circusacts, klimmen op de klimwand, een
theetuin en foodtrucks. Ook de vierde editie van het Fortes Festival was een groot succes!
De Stad Gorinchem publiceerde een mooie sfeerimpressie:
https://destadgorinchem.nl/lokaal/fortes-festival-pakt-uit-606976

Leeuwen en jongleurs op het
Merweplein
Voor de kleuters was er dit jaar een heus ‘Circusfeest’
op het Merweplein, waarbij de school en het schoolplein
omgetoverd werden tot een circus. Er werden heel veel
verschillende activiteiten en spelletjes aangeboden.

Feest op de Driemaster!
Vrijdag 28 juni vond het zomerfeest plaats van beide locaties
van obs de Driemaster in de Westwijk in Hardinxveld. Bedoeld
voor meer dan 280 leerlingen, kinderen uit de buurt, familie
en omwonenden.
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