Ik ben Mirjam van Son, moeder van Ruben (groep 6) & Maud (groep 4a). De
afgelopen 4 jaar ben op de klimop penning meester geweest, nieuwe school
nieuwe uitdagingen: nu de rol van secretaris. We gaan er een mooi schooljaar
van maken.

Mijn naam is Marieke Ketelaars, moeder van 2 kinderen, Olivier is 12 jaar en
zit op het Moller College Waalwijk in 2de klas en Lobke zit hier op de Berk in
groep 5. Dit wordt mijn 3de jaar in de OV en vind het vooral erg leuk om
samen met andere ouders en leerkrachten zorg te dragen voor leuke
festiviteiten voor de kinderen van de Berk.

Ik ben Lennie Donders, moeder van 4 kids en getrouwd met Jan-Hein Mieris.
Onze 2 meiden zitten al op het voortgezet onderwijs en Koen (gr 7) en Bob (gr
4a) zitten nog op de Berk. Ik draai al wat jaartjes mee in de OV en hoop het
nog wat jaartjes te doen. Ben altijd in voor een praatje, dus kan ik iets voor je
doen omtrent school, spreek mij dan even aan.

Ik ben Wietske de Jong en moeder van 2 kinderen, Jens uit groep 5 en Sieb
uit groep 2. Ik ben voor het 5e jaar actief bij de oudervereniging en ben
penningmeester. Ik vind het leuk om betrokken te zijn bij de school van de
kinderen. Voor vragen ben je uiteraard altijd welkom!

Ik ben Sandra van Bladel. Moeder van 2 kinderen waarvan 1 op de BERK in
groep 7.
Ik heb een bedrijfje in taarten, schilderijen en creatieve workshops.
Ik ben al 10 jaar lid van de ov en verzin graag spelletjes/ evenementen.

Mijn naam is Renske Vonk, moeder van Jax (groep 3) en Cody (groep 1
vanaf mei 2022). Dit wordt mijn derde jaar bij de oudervereniging en ben
sinds vorig jaar in de functie van voorzitter gerold. Je kan mij naast de
woensdag- en vrijdagmiddag iedere ochtend bij school treffen. We gaan er
een leuk en actief jaar van maken samen!

Hallo allemaal, ik ben Angeliek Klijn getrouwd en mama van 4 kids. Onze
jongste Benjamin zit in groep 6. Draai inmiddels al heel wat jaartjes mee vanuit
de OV van de Theresia. Hoop de laatste paar jaren met net zoveel plezier op
de Berk te gaan draaien.

Ik ben Annika en ben in de OV van De Berk terecht gekomen via de OV van
de Klimop. Ik ben 38, getrouwd met Koen en samen met onze zoon Max
wonen wij in de Antoniusstraat in Kaatsheuvel (net als 4 andere leden van de
OV trouwens!). Ik heb in de OV gezeten vanaf het moment dat Max in groep 1
zat. Dit jaar is hij gestart in 8. Mijn 'OV-tijd' zit er dus bijna op, maar ik hoop er
samen met jullie en de andere leden een mooi laatste jaar van te maken met
veel mooie activiteiten voor de kinderen! Tot snel!

Ik ben Caroline Govers moeder van Quinten (groep 5), Zara (Groep 2) en
Duuk (peuters).
We gaan er met z’n allen een leuk schooljaar van maken; vol met activiteiten.

Mijn naam is Hanneke Lankhaar-Hamers, getrouwd met Koen en mama van
Lise (groep 7) en Jens (groep 5). Sinds 5 jaar actief in De oudervereniging.
Mocht je vragen hebben aan me, ik ben voornamelijk op woensdag- en
vrijdagmiddag aan het schoolplein te vinden!

Mijn naam is Renate getrouwd met JP. Wij hebben 2 kinderen, Rozemarijn
(groep 7) en Julian (groep 6) . Ook ik loop al wat jaartjes mee bij de
oudervereniging. Niks zo leuk als kinderen die samen veel kunnen spelen. Ik
help graag waar ik kan en zo ook op school. Vol enthousiasme kijk ik uit naar
hoe we dit jaar samen leuke activiteiten kunnen gaan ondernemen.

Hoi allemaal, ik ben Aletta Meijer, moeder van 3, 2 jongens en een meisje.
Alleen de jongedame van 9 zit nog op de Berk in groep 6.
Ik help graag mee op school en ben ook lid van de OV, wat ik met veel plezier
doe. We gaan er weer een leuk jaar van maken, met vele activiteiten.

