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We zijn het jaar gestart met een gloednieuwe oudervereniging. De samensmelting van OV de Theresia 

en OV de Klimop is prima verlopen tijdens de voorbereidingen. Er is al in het schooljaar 2020/2021 

gestart met samen vergaderen wat resulteerde in een aantal concrete acties. De notariële akte van OV 

de Theresia is opgeheven en die van OV de Klimop is gewijzigd naar OV de Berk, gezien deze toch al op 

het goede adres stond. Daarnaast is een nieuw huishoudelijk reglement opgesteld en zijn er afspraken 

gemaakt betreft de financiën. 

We besluiten tijdens de eerste vergadering mee te gaan in de digitalisering en de vrijwillige 

ouderbijdrage voortaan te innen via de schoolkassa van Parro, in plaats van de papieren brieven en het 

handmatig overmaken. Ook is er ingestemd voor de aanschaf van een pinautomaat, bijvoorbeeld voor 

het verrekenen van consumpties, of de aanschaf van de plantjes tijdens de plantjesmarkt. 

We hebben in totaal in dit schooljaar 7 keer vergaderd, soms fysiek bij elkaar, andere keren online in 

verband met de Covid pandemie.  

De eerste activiteit was natuurlijk de allereerste schooldag van de Berk. Hier is ranja en iets lekkers 

uitgedeeld: even wennen voor de mensen van de OV want het zijn ineens 2 keer zoveel kinderen dan we 

gewend waren. Vervolgens kwam het Nationaal Schoolontbijt en de Eftelingdag: altijd leuk! 

De schoolfotograaf was ook even schakelen qua aantal kinderen, maar prima verlopen dag. 

Helaas speelde daarna de Covid pandemie weer op: het Sinterklaasfeest ging door, helaas niet met een 

bezoek in de school zoals we gehoopt hadden, maar wel een aantal raampieten die er een gezellige dag 

van hebben gemaakt. De onderbouw kreeg allemaal een leuk presentje en de bovenbouw heeft 

surprises voor elkaar gemaakt. Het kerstfeest werd een week eerder gevierd in verband met de eerdere 

schoolsluiting door Corona. Ook hier konden leuke ideeën helaas geen doorgang vinden door 

beperkende maatregelen, maar met een zelfgesmeerd kerstontbijt, spelletjesochtend / middag en een 

gezellige kerstfilm was het voor alle klassen toch een leuke dag. 

Carnaval werd ook op school gevierd. Helaas dit jaar geen Kenderoptocht en bezoek aan Bij Anton, maar 

wel een bezoek van het Kwartet en Prins Rob aan onze mooie nieuwe school! Het was heerlijk weer en 

buiten op het plein is de polonaise gelopen. De kinderen konden genieten van lekkere knakworstjes en 

frietjes van Dun Bolle. 

Pasen is op school gevierd, de Paashaas heeft ons een bezoek gebracht, alle kinderen hebben eieren 

gezocht en iets lekkers gekregen om op te smikkelen in de pauze. 

De plantjesmarkt was een hele organisatie voor zoveel kinderen, maar een groot succes met een mooie 

opbrengst. De helft hiervan is geschonken aan Giro 555 voor de oorlog in Oekraïne. De andere helft 

komt ten gunste van de kinderen. 

Gelukkig zijn alle Covid-maatregelen opgeheven tijdens Koningsdag en kan de langverwachte dag op 

Eikendijk doorgaan. Hier komen alle scholen van Kaatsheuvel en De Moer samen om er een actieve en 

sportieve dag van te maken. Er zijn verschillende sportclinics gegeven en voor de kleintjes waren er 

leuke spelletjes en springkussens. De dag is heel goed verlopen. 



Er is in het voorjaar ook een openingsmiddag voor de school georganiseerd. Deze middag werd druk 

bezocht en er waren tal van activiteiten te doen voor de kinderen. Van spelletjes, tot schminken, van 

cupcakejes versieren tot een springkussen. Voor de nodige versnaperingen en een gezellig drankje was 

gezorgd. 

Dit jaar geen Berkdag maar een schoolreisje. De onderbouw heeft een gezellige maar warme dag gehad 

in Duinoord, waar iedereen naar hartelust heeft kunnen klimmen, spelen, smikkelen en smullen. De 

bovenbouw heeft zich uit kunnen leven in de attracties van Toverland. 

De avonddriedaagse viel samen met het kamp van groep 8. Helaas kon dit niet verzet worden, omdat de 

locatie al vastgelegd was. Groep 8 kon dus niet deelnemen aan het wandelevenement, maar had wel 

een leuke vossenjacht, die gelukkig bemand kon worden door de ouders uit groep 8 (de ouders van de 

OV liepen mee met de driedaagse). Het kamp was verder goed verlopen. 

Tijdens de afscheidsavond van groep 8 werd de musical opgevoerd en hebben alle kinderen nog een 

klein presentje gehad vanuit de OV, evenals vertrekkende teamleden Angel en Henriette. Ook 

vertrekkende OV-leden Annika, Aletta en Renate hebben een kleine attentie ontvangen en daarnaast is 

er nog gedacht aan een aardigheidje voor meneer Edwin die langdurig afwezig is. 

Hiermee is het jaar afgesloten en kijken we uit naar een nieuw jaar vol leuke activiteiten! 

 


