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Herdenking 4 mei bij Pools Militair Ereveld 
 
Ondanks het feit dat het midden in de meivakantie was, namen veel kinderen van groep 7 en 8, 
leerkrachten en ook ouders, de moeite om de herdenkingsplechtigheid bij het Pools Militair Ereveld 
bij te wonen op 4 mei. Wij hebben dit monument als school geadopteerd en wij verwachten van 
leerlingen dat zij in groep 7 en 8 tenminste één keer aanwezig zijn bij een herdenking. De 
aanwezigheid van onze leerlingen wordt zeer op prijs gesteld. Enkele leerlingen lezen altijd een 
gedicht voor en alle leerlingen leggen rozen bij de graven van de militairen die gesneuveld zijn bij de 
bevrijding van Oosterhout. Het belang van vrijheid voelen we in deze tijd weer meer dan ooit! 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Avond4daagse 
 
Er is een tijd geweest dat we vanuit school deelname aan de 
Avondvierdaagse regelden, maar dat doen we al een paar jaar niet meer. 
We vinden het natuurlijk wél een mooi sportief initiatief en moedigen de 
kinderen en u zeker aan om mee te doen.  
 
Aanmelden kan via: https://avondvierdaagseoosterhout.nl/ 
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We hebben binnengekomen post voor alle kinderen!  
Geeft u het door?  
 
 
 

 

 
Beste Snotnarren en Snotnarrinnekes,  
  
Zijn jullie al klaar voor Carnaval meej Pinksteren?   
 
Dit jaar vieren we niet één keer, maar twee keer carnaval. In februari hebben we al een heel groot 
feest gevierd en hebben jullie de klaslokalen al heel vrolijk versierd. De Kinderkopkesoptocht en 
grote optocht zijn toen niet doorgegaan en daarom vieren we nu Carnaval meej Pinksteren.   
 
Heb jij ook zo’n zin om je weer te verkleden en saome met je vrienden te dansen en springen? Zijne 
Ontzettend Hoogheid Prins Mienus 14 van Kaaiendonk zou het heel erg leuk vinden als jij met jouw 
vriendje of vriendinnetje, buurjongen of buurmeisje, of misschien zelfs met de hele klas mee zou 
lopen tijdens de Kinderkopkesoptocht op maandag 6 juni om 14.30 uur. Gooi een slinger op je fiets 
of skelter, bouw een klein wagentje of bedenk een leuke act of dansje, je kunt met alles wat je wilt 
meedoen! Inschrijven voor de Kinderkopkesoptocht kan via de website van OCS de Smulnarren: 
www.smulnarren.nl.  
 
En wist je dat je ook mee kunt doen met de Grote Kaaiendonkse Kleurplatenwedstrijd? Vanaf 
zaterdag 14 mei kun je een kleurplaat ophalen bij onder andere de Oosterhoutse Feestwinkel 
(Arendshof 100). Kleur de tekening zo vrolijk mogelijk in en lever hem in bij de Oosterhoutse 
Feestwinkel (Arendshof 100) voor donderdag 2 juni 2022.  Ennuh, kleur zoals je wilt, want diegene 
die het beste buiten de lijntjes kan kleuren kan rekenen op een leuke prijs!  
 
De kleurplaat kan ook worden opgehaald tijdens de Open Dag van de Mienushal op zondag 15 mei 
van 13.00 tot 17.00 uur. In de Mienushal worden heel veel grote wagens gebouwd die mee zullen 
rijden tijdens de Grote Optocht op zondag 5 juni. Vind je het leuk om te zien hoe die wagens 
gebouwd worden? Kom dan samen met jouw papa(‘s) en/ of mama(‘s) een kijkje nemen tijdens de 
open dag. In dit bijzondere jaar is er helaas geen aparte open dag voor de scholen.   
 
We hopen je graag te zien tijdens Carnaval meej Pinksteren van 4 tot en met 6 juni!  
 
Tot meej Pinksteren!  
  
Meej leutige groet,  
 

OCS de Smulnarren  
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We hebben nog meer binnengekomen post.  
Dit keer niet voor de kinderen, maar voor ouders (en teamleden).  
 
 
 

 

Aankondiging Verkiezingen GMR Delta-onderwijs 

Wij zoeken nieuwe leden! 

 
Beste collega’s en ouders/verzorgers, 
 
Er komen verkiezingen aan binnen Delta-onderwijs, van 20 juni tot en met 24 juni 2022. GMR staat 
voor Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Dit is het ‘orgaan’ dat medezeggenschap heeft 
namens alle scholen die onder de Stichting Delta-onderwijs vallen.   
Vanaf september 2022 zijn er vier plaatsen beschikbaar in de GMR. In de GMR zijn personeelsleden 
en ouders/verzorgers vertegenwoordigd. Wij zijn op zoek naar een nieuw lid vanuit de 
ouders/verzorgers van onze leerlingen en drie leden vanuit het personeel. Indien er meer kandidaten 
zijn dan vacatures, dan komen er verkiezingen.  
 
Wat doe je als GMR-lid?  
Als GMR-lid denk je mee over de uitdagingen binnen Delta-onderwijs, je adviseert het college van 
bestuur over bijvoorbeeld beleidsvragen en je komt proactief met verbeterideeën. Bovendien zorg je 
samen met andere GMR- leden voor een juiste vertaling van de vragen en ideeën vanuit de 
achterban. Je vergadert minimaal zes maal per jaar, buiten standaard school- en kantooruren.  
 
Ben jij… 

 Betrokken bij en geïnteresseerd in het onderwijs? 

 Positief kritisch? 

 Beschikbaar voor minimaal 3 jaar? 

 Flexibel, ook buiten standaard kantooruren? 
 
Dan zoeken wij jou!  
Je kunt je aanmelden als kandidaat tot uiterlijk 30 mei 2022 via gmr@delta-onderwijs.nl. Vermeld in 
je aanmeldingsmail op welke school je werkt of op welke school (of scholen) je kind(eren) onderwijs 
volgt (of volgen).   
 
Heb je vragen? Stel ze aan de verkiezingscommissie via: gmr@delta-onderwijs.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De verkiezingscommissie GMR van Stichting Delta-onderwijs, 
Wanda Antheunisse en Carla Bernhart 
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