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1. Voorwoord                                                            
Net voor de meivakantie willen we u graag 
weer kort informeren over een aantal 
zaken waar we mee bezig zijn geweest en 
die actueel zijn. We hopen dat u weer 
even de tijd wil nemen om deze 
nieuwsbrief te lezen en wensen u alvast 
fijne Paasdagen toe.                                         

2. Filmopnames op de Zwaaikom 
Donderdag 28 maart was er de hele dag 
een filmploeg op school. Er werden 
opnames gemaakt en interviews 
gehouden voor een video presentatie. 
Samen met nog 5 andere scholen uit 
Nederland was de Zwaaikom hiervoor 
geselecteerd. De opnames laten zien wat 
we hier op school op donderdag middag 
doen onder de noemer PROPAAN. 
Leerlingen uit het basisonderwijs komen 
dan naar onze school om kennis te maken 
met het voortgezet onderwijs, met 
praktijkonderwijs en met de verschillende 
vakken die we hier op school geven, zoals: 
verzorging, koken, houtbewerking, 
arbeidstoeleiding enz. 
De video wordt vertoond tijdens een 
landelijk congres over passend onderwijs. 
Daar komen directies, journalisten en 
beleidsmakers en andere professionals uit 
het onderwijs bij elkaar.                              

 
 
De video werd gemaakt, omdat de 
overheid van mening is, dat wat we hier 
doen een goed voorbeeld is voor andere 
scholen. Een mooi compliment voor de 
Zwaaikom. 
 

 
De camera gericht op het werk van                        
’een Propaantje’.  

   

3. Workshops 

Donderdag 18 april zullen alle 1e en 2e 
jaars de hele dag deelnemen aan 
verschillende workshops.  
We willen leerlingen kennis laten maken 
met verschillende vormen van 
vrijetijdsbesteding. De meeste workshops 
zijn op locatie waardoor de leerlingen ook 
in aanraking komen met andere plekken in 
Oosterhout en rondom de school.  
Gezien de organisatie is het handig als 
leerlingen die dag met de fiets naar school 
komen en anders tijdig aangeven of ze en 
leenfiets nodig hebben. Alle workshops 
zijn op fiets- en loopafstand van de school. 
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Alle leerlingen hebben 6 workshop 
activiteiten opgegeven en konden kiezen 
uit de volgende onderdelen: 
handboogschieten, drummen, fotoshop, 
judo, beachvolleybal, voetbal, honkbal en 
hiphop dans.  
We wensen alle leerlingen heel veel 
plezier! 
 

4. Bezoek bedrijven door 2e jaars 

Op dinsdag 16 april en woensdag 17 april 
gaan klas 2B en 2C weer op bezoek bij 2 
verschillende bedrijven. Omdat op die 
dagen de kooklessen niet doorgaan, i.v.m. 
proefexamens, hebben we gekozen om in 
die tijd op bezoek te gaan bij bedrijven om 
de leerlingen hiermee kennis te laten 
maken. Dit keer zal klas 2C op dinsdag een 
bezoek brengen aan Van London, 
steigerhouten meubelen, en klas 2B zal op 
woensdag een bezoek brengen aan 
Beerens Winkelinterieur. Beide erg leuk en 
interessant voor onze leerlingen. We 
hebben er zin in! 
 
5. Verkiezingen (O)GMR 
 In de bijlage treft u een oproep aan  
 om u te melden als kandidaat voor de  
 Gemeenschappelijke Medezeggen- 
 Schapsraad van Delta-onderwijs. 
 
6. Efteling 
Deze week zijn onze eerste-, derde-, en 4e 
jaars naar de Efteling gegaan. Voor de 
kinderen uit klas 1 was dit één van de drie 
themadagen van dit schooljaar. Voor de 
kinderen uit klas 3 stond deze activiteit in 
het kader van zelfredzaamheid. De 
vierdejaars hebben hun kaartje van de 
Efteling zelf betaald. Onze leerlingen 
hebben in ieder geval genoten van de vele 
leuke attracties op genoemd pretpark! 
  

 

 

 

 

 
7. Meivakantie 

 

             

 
 
 

Wij wensen iedereen prettige Paasdagen        
en een hele fijne Meivakantie toe! 
 
Het team van de Zwaaikom. 
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Oosterhout, 03-04-2019 
 
Aan de ouders/verzorgers van leerlingen van Delta-onderwijs 
 
Betreft: verkiezingen GMR oudergeleding 
 
 
 
 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
Op grond van art. 5 lid 1 van het Medezeggenschapsreglement voor de gemeenschappelijke 
medezeggenschapdraad (GMR) geldt er voor ieder lid van de GMR een zittingsperiode van 3 jaar. Na 
deze 3 jaar dient het betreffende lid af te treden tenzij hij/zij zich herkiesbaar stelt. Daar de 
zittingsperiode van 2 GMR-leden (oudergeleding) is verstreken, zijn er 2 vacatures ontstaan. 
 
Indien u belangstelling heeft om lid te worden van de GMR, kunt u zich voor 3 mei 2019 kandidaat 
stellen. U kunt zich aanmelden via e-mailadres gmr@delta-onderwijs.nl. Vermeld hierbij uw naam, 
adres, e-mailadres, telefoonnummer en de naam van de school van uw kind(eren). 
Op de website van Delta Onderwijs www.delta-onderwijs.nl (onder het kopje “GMR”) kunt u meer 
informatie vinden over de GMR. 
 
Na 3 mei 2019 zal worden bezien of het houden van verkiezingen noodzakelijk is, in welk geval wij 
alle ouderleden van de afzonderlijke MR’en zullen verzoeken hun stemmen uit te brengen. 
Indien er evenveel kandidaten als vacatures zijn, zullen er geen verkiezingen worden gehouden. 
 
Wij zullen u uiteraard op de hoogte houden van de gang van zaken. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
GMR verkiezingscommissie 
Carla Bernhart en Karin Brouwers 
gmr@delta-onderwijs.nl 


