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Transformatie speelplaats bs Cortemich 

Cortemich brede school Voerendaal was na 13 jaar toe aan een opknapbeurt van de speelplaats. 
Samen met de Vrienden van Cortemich heeft de school de handen ineengeslagen en zijn zij tot een 
fantastisch plan gekomen.Vorig schooljaar zijn we begonnen met het maken van tekeningen voor het 
ontwerp van de speelplaats. We hadden natuurlijk te maken met een beperkt budget en wilden graag 
een zo`n optimaal mogelijk resultaat behalen. We zijn heel creatief gaan denken en hebben vanuit 
verschillende kanten hulp ingeschakeld. Zo zijn de Vrienden van Cortemich een sponsoractie 
begonnen. Dat resulteerde in fantastische donaties van ouders, opa`s en oma`s en in een ludiek 
initiatief van twee meiden uit groep 8. Zij bedachten een plan om met de hele school flessen in te 
zamelen. Dat leverde het fantastische bedrag op van €481,42. Een mooie bijdrage  

.De coördinatie van het gehele project werd geweldig geleid door Joost Vankan. Hij heeft als lid van 
de Vrienden van Cortemich zich opgeworpen om samen met de commissie sport deze kar te trekken. 

Zaterdag 1 mei zijn we met een aantal teamleden en vrijwilligers gestart aan de voorbereidingen. Er 
zijn tegels gesleept, er is een muur gesloopt, er is gemetseld en oude speeltoestellen zijn verwijderd. 
Gelukkig hadden we hulp van niet alleen mensen, maar ook van groot materieel. De tractor van de 
familie Soogelée was een echte uitkomst en scheelde ons tal van keren slepen met een kruiwagen. 
De meivakantie is optimaal benut om elke dag een klus te klaren, zodat we op tijd klaar zouden zijn 
voor de start van de school. 

Maandag 17 mei was er een grote opening van de transformatie van de speelplaats. Deze werd 
geheel coronaproof geopend (wel 5 keer met verschillende klassen). De vlaggetjes hingen , de schaar 
lag klaar, de burgemeester en de wethouder waren aanwezig, de muziek stond aan en er was een 
gesponsorde lekkernij. Dat werd een groot feest ! Laat nu het mooie weer maar komen om de laatste 
10 weken van dit bijzondere schooljaar al spelend af te sluiten. 

Graag willen we alle mensen bedanken die de basisschool geholpen hebben om dit fantastische 
resultaat te behalen.In het bijzonder: De vrienden van Cortemich, Joost Vankan; onze opzichter en 
projectleider, de meiden van de flessenactie; Lisa van der Sman en Jitte Hermans, familie Keijbets; 
voor het verplaatsen van de pingpongtafel en het rijden met de tractor, familie Soogelée; voor de 
mankracht en het metselen, Roger Thomassen; voor alle klussen groot en klein, Marco Linck; voor het 
plaatsen van de boom, Roosevelt Biomassa b.v. voor de boomschors, Bert Thiessen 
vaninstallatiebedrijf Thiessen voor het branden van de speelplaatsplakkers,Familie Vorage; voor de 
lekkernij tijdens de opening, Boels; voor het sponsoren van de hekken en de boorhamers, Cerfontaine 
b.v. voor de graafmachine, Rd4 voor het sponsoren van de containers en het afvoer van de materialen 
en natuurlijk alle mensen die gedoneerd hebben.  

                             Zonder jullie hulp was dit nooit gelukt!                  
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Burgemeester Houten (links) en Project Coördinator Joost Vankan (rechts) juichen Wethouder 

Braun (midden) toe terwijl hij het lint doorknipt tijdens de feestelijke opening.   

(Foto’s Ida van der Poel) 

 

 



 
Adjunct directeur Marjo van Ool ( rechts) ontvangt uit handen van Wethouder Braun (links) een aantal 

nieuwe ballen voor de leerlingen van onze school. Het cadeau werd aan BS Cortemich aangeboden 

door de gemeente Voerendaal ter gelegenheid van de opening van de vernieuwde speelplaats.   

Foto onder: Kleuters  bewonderen het nieuwe speeltoestel tijdens de officiele opening op 17 mei. 
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Even Voorstellen: 

Vera Schiefer –   Intern Begeleider groepen 1-2-3 

Naam: Vera Schiefer                                           Partner: Rob  

Geboortedatum: 9 januari 1961                       Kinderen :  Lonne (30) en Bente (28) 

 

 



In 1977 deed Vera Schiefer toelatingsexamen voor de KLOS in Heerlen. Ze werd toegelaten 

en na 3 jaar studeren ontving zij haar Akte-A als Kleuterleidster. Een jaar erna volgde haar 

Akte-B als  Hoofdleidster en in 1981 slaagde zij voor de Applicatiecursus waarmee zij les 

mocht gaan geven in het nieuwe basisonderwijs waarin de kleuterscholen en lagere scholen 

fuseerden. 

Met haar diploma’s op zak wilde Vera graag aan de slag: “ Ik werd meteen na mijn opleiding 

veel gevraagd om te vervangen. Dit met name op basisschool Dammerich waar ik al snel de 

vaste vervangster werd.” herinnert zij zich “ Vanaf 1981 deed ik daar een aantal langdurige 

vervangingen en in 1985 kreeg ik mijn vaste aanstelling als kleuterleidster in de onderbouw 

van Dammerich. Ongeveer 12 jaar geleden fuseerden wij met basisschool Kunrade en sinds 

die tijd gaan we verder onder de naam BS Cortemich.” 

Vera heeft in de afgelopen jaren diverse cursussen en opleidingen voltooid waaronder een 

management opleiding en verschillende master onderdelen. Ze werkte een tijdje als 

vervanger voor een Intern Begeleider en werkt nu gedeeltelijk als Intern Begeleider voor de 

groepen 1-2 en 3. Ook werkt ze nog een halve dag per week in groep 2- 3. Hierover zegt ze 

:” Het IB werk is leuk om te doen, het is afwisselend en uitdagend.Toch moet ik eerlijk 

zeggen dat ik het veelvuldige contact met de werkvloer wel mis en dat geldt ook voor het 

werken met de kinderen. Mijn hart ligt wel bij het werken met jonge kinderen , als leerkracht 

kun je het verschil maken. Je kunt een kind zien en je kunt er zijn voor het kind. En indien 

nodig kun je misschien het juiste balletje aan het rollen krijgen om zo net dát ene verschil 

kunnen maken.“ 

Heeft ze nog een wens? “ Jazeker!” lacht ze “ Ik zal blij zijn als ik weer naar Australië kan 

reizen om mijn oudste dochter te bezoeken. Ik mis haar echt zoveel! Mijn jongste dochter 

woont in de buurt en daar word ik dan wel weer blij van.” 

Deze wens zal wellicht over niet al te lange tijd in vervulling gaan want Vera heeft 

besloten om vanaf volgend schooljaar gebruik te gaan maken van de regeling 

Generatiepact. Ze werkt dan niet meer als Intern Begeleider omdat haar werktijd met 

de helft vermindert en ze gaat dan over twee jaar met pensioen. Wat haar taken gaan 

worden de komende twee jaar is nog niet helemaal duidelijk maar ze hoopt erop dat ze 

weer op de werkvloer met kinderen bezig mag zijn. 

Foto’s: IdavdPoel 
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Even Voorstellen: 

Nicole Derks–   Leerkracht  Groepen 1-2 CD 

Naam: Nicole Derks                                          Partner: René 

Geboortedatum: 16 januari 1984                  Kinderen :  Jurre (5) en Yfke (2) 

 

Van jongs af aan wilde ze al met kinderen werken. Als tiener was ze leidster bij een 

hobbyclub en daar besloot ze al om juf te worden. Nicole Derks studeerde af aan de HAVO 

in Heerlen in 2001 en ze ging direct verder met een studie van 4 jaar aan de PABO: 

“Na het behalen van mijn PABO-diploma kon ik meteen aan de slag als vervangster op 

verschillende scholen. Ik deed dat fulltime en ik studeerde tegelijkertijd verder om het 

diploma van Orthopedagogiek en het diploma van Gedragsspecialist te behalen. Dit lukte me 

in twee jaar tijd. Daarna volde ik, naast mijn werk , twee jaar lang de opleiding tot Intern 

Begeleider. 

In 2008 kreeg ik een vaste baan als leerkracht in Valkenburg en ik was daar ook Intern 

begeleider op verschillende scholen.  Vervolgens ging ik in 2018 aan de slag als fulltime 

leerkracht hier op Cortemich. Ik begon in de middenbouw in de groepen 4-5 en ben nu, in 

2020/ ’21, minder gaan werken om meer tijd te kunnen besteden aan mijn gezin. Nu werk ik 

drie dagen per week bij de kleuters in de groepen 1-2 C en D.” 

Een echte voorkeur voor een leeftijdsgroep heeft Nicole niet: “ Ik voel me in alle groepen 

thuis maar ik heb altijd erg genoten in de middenbouw. De kinderen zijn daar net iets groter 

maar nog steeds heel speels. Dat trekt me wel aan. Ik hou er ook van om af en toe met de 

leerlingen te ontspannen en grappen te maken. De boog kan niet altijd gespannen staan. 

Verder vind ik dat iedereen er toe doet ongeacht het niveau. Ik wil graag uit ieder kind het 

beste halen en het leuke is dat iedere dag anders verloopt. Als er problemen zijn dan verdiep 

ik me daar in en ik denk graag oplossingsgericht. “ 

Buiten schooltijd trekt Nicole er graag op uit met haar kinderen en haar man René die 

eveneens leerkracht is. Hij werkt in Amstenrade in de middenbouw. “ We ondernemen vaak 

leuke dingen met elkaar en gaan bijvoorbeeld naar de dierentuin, speeltuin of het theater. 

Ook in huis vermaak ik me prima. Ik schilder graag en hou van bakken en koken. Ik heb zelf 

onze eigen bruidstaart gebakken. De kinderen zijn ook gek op bakken en koken dus wij 

vervelen ons allemaal zelden .” 

Foto: IdavdPoel 
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Even Voorstellen: 

Patricia Lumeij–   Leerkracht  Groepen 4 , 8 en 2-3 

Naam: Patricia Lumeij                                        Partner: Ralf 

Geboortedatum: 5 november 1981                Kinderen :  Luca (10) 

Foto’s:IdavdPoel 

 

 



Toen haar oudere broer naar de basisschool ging wist peuter Patricia het al meteen.. ; zij 

wilde ook naar school en ze kon haar geluk niet op toen ze eindelijk aan de beurt was.  

Na een fijne tijd op de basisschool ging ze naar de HAVO. Aansluitend in 1998  volgde zij de 

PABO  aan de Hogeschool Zuyd in Heerlen. In 2002 had ze haar diploma op zak en ze kon 

direct aan de slag;  

“Ik kreeg werk als vervangster aangeboden op de toenmalige basisschool Kunrade. Ook 

kreeg ik een parttime baan op BS de Tovercirkel en daarna kon ik fulltime aan het werk als 

vervangster op BS Kunrade welke school zo’n 12 jaar geleden onder de naam BS Cortemich 

verder ging. Al met al werk ik nu 19 jaar hier als leerkracht.” 

Dit schooljaar begon Patricia een aantal woensdagen in groep 6 en inmiddels is deze dag 

gewijzigd en staat ze de woensdagen in groep 2/3. Ze werkt op de vrijdagen in groep 4 en op 

een aantal dinsdagen in groep 8 : 

“Ik voel me hier thuis” zegt ze “ Ik heb fijne collega’s en het voelt hier vertrouwd. Hoewel ik in 

alle groepen met plezier werk gaat mijn voorkeur toch uit naar de groepen 3 tot en met 8. En 

die heb ik ook allemaal gehad. Het belangrijkste vind ik het om kinderen zelfstandigheid en 

zelfredzaamheid te leren. Verder probeer ik zo leuk en betekenisvol mogelijk les te geven. 

Mijn gezin is erg belangrijk voor me. En daar  hoort ook onze grote vriend Dino bij.  Hij is een 

grote, witte, Zwitserse herder en hij hoort bij ons gezin. We gaan er graag op uit met elkaar 

en dan met name naar Italië waar we een huisje in Toscane hebben gekocht. 

Ik ben gek op Italië en ik ben dan ook Italiaans aan het leren. Ook volg ik een wijn- en 

spijscursus en we verheugen ons er erg op om binnenkort weer naar Toscane te gaan.” 
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              Elk kind telt mee…….doe je ook mee? 
 

 

    Namens de Stichting ‘ Elk kind telt mee ‘… alvast heel erg bedankt !!! 

                                         Tot volgende maand ! 


