
Inschrijfformulier Kaaike’s Groot-Kinder-Gevolg

Naam:           …………………………………………………… J / M

Adres:
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Leeftijd: ……………

School: …………………………………………………………………..
Groep: 6 / 7/ 8

Tel. Nr. ouders:
………………………………………………………………….

Email ouders: ………………………………………………………………

Ik schrijf me in voor de volgende rol binnen het GROOT-Kinder-Gevolg:

Kaaike (    ) Jaonuske (    ) Raad van XI (    )
Adjudant (   ) NAR (    ) Dansmarieke (    )

Geef met cijfers 1= 1ste keus, 2= 2de keus enz. je voorkeur aan als je voor meerdere rollen wilt inschrijven.
Kies dan 1 rol uit het KG en/of 1 rol uit het GG

Kaaike Kalender

Jeugdprins(es) Kaaike & het GROOTKindergevolg nemen deel aan de onderstaande
carnavalsactiviteiten. Indien kinderen plaats nemen in het GROOTKindergevolg gaat
de OCS er vanuit dat ze ook aanwezig zijn bij deze activiteiten. De mogelijkheid
bestaat dat er activiteiten vervallen of bijkomen.

Datum Activiteit Locatie Wie is aanwezig

15-1 Kiezelmiddag AC Dommelbergen Alle aangemelde
kinderen

21-1 Kennismaken, kleding passen
en foto’s maken

Mienushal Kaaike en Groot
KinderGevolg



22-1 Open dag Mienushal Mienushal Kaaike

29-1 Vrienden van Mienus en
opening dweildag

‘t Zonneke
Markt

Kaaike  en Klein
KinderGevolg

5-2 Snotnarrenbal Kaaike en Groot
KinderGevolg

12-2 Blommekeszondag Kaaike en Klein
KinderGevolg

16-2 Zonnebloembal Kaaike en Klein
KinderGevolg

17-2 Schooltjesdag Diverse scholen Kaaike en Klein
KinderGevolg

18-2 Intocht Markt Kaaike en Groot
KinderGevolg

20-2 Bezoek Kleine Kaai Verzamelen bij de
Bussel

Kaaike en Klein
KinderGevolg

21-2 Kinderkopkesoptocht en Bezoek
aan de Bussel

Heuvel-Markt
Bussel

Kaaike en Groot
KinderGevolg

Raad van XI
● De Jeugd Raad van XI mag enkele keren samen met de grote Raad helpen

met het plakken aan de Prinsenwagen in de Mienushal. Zo leren ze de
mannen van de grote Raad alvast een beetje kennen.

● De exacte data zullen later bekend worden gemaakt. In ieder geval is het op
dinsdagavond van 19.00-19.30 uur.

● Het is de bedoeling dat elk Jeugd Raad van XI lid, hierbij aanwezig zal zijn.

Dansmariekes
● De Jeugd Dansmariekes die een plaats krijgen in het GROOTKindergevolg

mogen enkele keren komen trainen met de grote Dansmariekes. Zo leren ze
enkele dansjes die horen bij het repertoire van de OCS.

● De repetities vinden plaats in aanloop carnaval 2023 op woensdagavond bij
de Dansfabriek. Data en repetitietijden worden later bekend gemaakt.

● Het is de bedoeling dat iedereen die Jeugd Dansmarieke wil zijn, bij elke
repetitie bij aanwezig is.

Hierbij gaan de ouders
van:……………………………………………………………………. er mee
akkoord dat hun dochter/zoon* zich inschrijft voor de Kaaike’s
GROOTKindergevolg verkiezing.  Ook geven ze aan op de hoogte te zijn van
de activiteiten die hierbij horen en dat hun zoon/dochter meedoet met alle



activiteiten in het carnavalsseizoen 2023 en geven ze toestemming dat er
van hun dochter/zoon foto’s en filmopnames worden gemaakt.

Naam ouders/verzorgers:…………………………………
Handtekening : ………………………………………….
Datum : ……………………

Inleveren vanaf 28-11-2022 t/m 31-12-2022 in de brievenbus bij de Oosterhoutse
Feestwinkel of mailen naar kaaike@smulnarren.nl

mailto:kaaike@smulnarren.nl

