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Fijne vakantie 

Beste ouders,  
Het schooljaar 2020-2021 zit er weer op...  
Opnieuw een zeer bewogen schooljaar voor ons 
allen. 
We willen waardering naar iedereen uitspreken, de 
kinderen, de ouders maar zeker ook de 
leerkrachten.  
Samen hebben we opnieuw een lockdown gehad 
en dat was niet alles. Na de lockdown hebben we 
ook met veel inzet van een ieder onderwijs verzorgt 
aan onze kinderen. Groepen in quarantaine, 
onderbezetting van groepen, etc.  
Chapeau!  
 
Vooruitblikkend hopen we op een schooljaar waarin 
we weer redelijk terug kunnen naar het 'normaal'. Waarin de kinderen weer ongedwongen 
met elkaar kunnen leren en spelen, we elkaar fysiek kunnen ontmoeten.  

Met betrekking tot de dan geldende maatregelen houden wij u uiteraard op de hoogte. Houdt 
ISY in de laatste week van de vakantie in de gaten.  
 
Voor nu voor iedereen een welverdiende vakantie! 
Geniet van elkaar en tot ziens op 6 september!  
 
Roland en Marjo 
 
 
Nieuwe IB-ers 
Dit schooljaar hebben we afscheid genomen van onze collega Jo Vliex. Hij zal van zijn 
welverdiende pensioen gaan genieten. Wij bedanken hem voor zijn tomeloze inzet voor de 
kinderen, de ouders en de collega's.  
Daarnaast zal Vera Schiefer minder gaan werken, waardoor ook zij haar taken als intern 
begeleider niet meer zal uitvoeren.  
Dat betekent dat wij in de afgelopen periode vacatures hebben uitgezet. Gelukkig hebben wij 
2 nieuwe intern begeleiders gevonden. Ellen Zwackhalen zal verantwoordelijk zijn voor de 
groepen 1-4 en Jacqueline Cupers zal verantwoordelijk zijn voor de groepen 5-8.  
In het begin van het nieuwe schooljaar zullen zij zich aan u voorstellen.  
 
Afscheid groep 8 
Binnen de maatregelen hebben we vandaag op gepaste wijze afscheid genomen van onze 
groepen 8. 
Wij wensen ze heel veel succes en veel plezier op de middelbare school!!  
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Kort Nieuws 

Laatste schoolweek in beeld 

Het is weer zover…een heerlijke lange zomervakantie is aangebroken ! In de laatste 
schoolweek vonden er zoals gebruikelijk weer allerlei aktiviteiten plaats op Cortemich. We 
zetten er hieronder een aantal op een rijtje 
voor jullie: 

Mr  Diamond 

Vermaakte 
weer alle 
leerlingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kleuterontbijtjes 

 

IJsjes voor heel Cortemich 
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Onze nieuwe MR leden! 

 

Na spannende verkiezingen heten wij onze nieuwe MR leden voor de oudergeleding nogmaals 
van harte welkom!  Zij stellen zich hier nog één keer aan u voor:                                                 

 Gina de Hoogh 

Voor diegenen die mij niet kennen, stel ik mij graag aan 
jullie voor. Mijn naam is Gina de Hoogh, 32 jaar oud en 
samen met mijn twee kindjes, Dex en Zoa, woon ik in 
Douve Weien. Dex zit sinds maart 2020 in groep 1 bij 
juffrouw Lindsey waar hij het erg naar zijn zin heeft. In 
het dagelijks leven ben ik werkzaam als ambtelijk 
secretaris van de ondernemingsraad bij GGD Zuid 
Limburg. Van oorsprong ben ik verpleegkundige en 
heb ik tot 2020 gewerkt op het consultatiebureau waar 
ik samen met ouders de groei en ontwikkeling van 
hun kindje volgde. Door toe te treden tot de 
Medezeggenschapsraad van school kan ik het beste 
van beide werelden combineren. Ik denk graag mee 
over het beleid en welke invloed dit heeft op de 
leerlingen, het personeel en de ouders. Daarom zie 
ik enorm uit naar deze leuke uitdaging!   

Roel Florie                                

Mijn naam is Roel Florie. Ik ben 40 jaar, getrouwd met 

Vivian en vader van Janou, Siebe en Vynée. Janou zit in 

groep 4 bij meester John. Siebe zit in groep 1 bij Juf 

Lindsey en Vynée gaat 3 dagen in de week naar de 

peuterspeelzaal.  Ik werk bij een woningstichting waar ik 

ervoor zorg dat onze huurders mee kunnen praten over 

grote projecten. Vivian werkt op een  school voor 

speciaal basisonderwijs. In mijn vrije tijd speel ik graag 

tennis en ga ik lekker op pad met ons gezin. Ik vind het 

belangrijk als ouder om betrokken te zijn bij de school 

van onze kinderen. Als lid van de 

medezeggenschapsraad wil ik ervoor zorgen dat de 

meningen van ouders worden meegenomen bij 

keuzes van school. Ook vind ik het belangrijk dat 

stukken voor iedereen te begrijpen zijn. Ik hoop dat 

ik de kans krijg om hiermee aan de slag te gaan. 

Uiteindelijk gaat het om onze kinderen, dat ze goed onderwijs   krijgen en een 

fijne tijd op Cortemich hebben 
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Even Voorstellen: 

Gerda Daniels - Bovens   Groep 3 B – 4 dagen 

Naam: Gerda Daniels-Bovens                               Getrouwd met : Huub 

Geboortedatum: 22 april 1964                             Kinderen : Linda en Bas   

 

 



In 1981 begon Gerda Daniels haar studie aan de KLOS (Kleuterleidsters Opleiding School) 

in Heerlen waar zij in 1985 haar diploma behaalde. De kersverse leerkracht kon direct aan 

de slag als vervangster op een basisschool in Landgraaf. Deze invalperiode duurde twee 

jaar en na nog een jaar invallen op een andere school was haar eerste kind op komst en 

besloot Gerda thuis te blijven om voor haar kleine kinderen te zorgen. 

Toen zoon Bas 4 jaar werd en naar de kleuterschool ging kon zij gaan vervangen op 

basisschool Kunrade waar zij op dezelfde plek al snel een vaste aanstelling kreeg. 

“Zo’n twaalf jaar geleden fuseerde BS Kunrade met BS Dammerich” vertelt Gerda “ En onder 

de naam Cortemich gingen wij samen verder. Ik heb in mijn onderwijsloopbaan veel 

verschillende groepen gehad, van de onderbouw tot de groepen 5 en 6 .Het was allemaal 

erg leuk maar ik weet inmiddels dat mijn hart ligt bij de kleintjes van groep 2-3.Op deze 

leeftijd zijn kinderen heerlijk spontaan en open. Ze zijn ongecompliceerd en het gebeurt vaak 

dat ze me laten stralen.” lacht ze. “Als kinderen zich veilig voelen en plezier hebben dan 

komt de rest vanzelf. Verder is Cortemich een fijne school waar ik met plezier werk. Het team 

is leuk en ik mis het contact van voor corona . In mijn privéleven ontspan ik door te lezen en 

te knutselen. Maar het allerbelangrijkste is samen zijn met mijn gezin. Samen leuke dingen 

doen ..…daar word ik gelukkig van.” 
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Afscheid meester Jo Vliex 

 
Donderdag  22 juli nam meester Jo Vliex , onze Intern Begeleider van de bovenbouw ( 
groepen 4 t/m 8 ) , afscheid van het onderwijs en dus ook van onze school. Hij gaat van een 
welverdiend pensioen genieten. 
 
Jo koos voor een kunstzinnig afscheid en hij  wilde dan ook graag dat de kinderen creatief 
bezig zouden zijn. 
Ook gaf hij aan dat hij zelf niet in het zonnetje wilde staan en daar heeft de feestcommissie 
uiteraard  geen gehoor aan gegeven.  
Donderdagochtend werd Jo samen met zijn vrouw Rita bij de entree van Cortemich  welkom 
geheten door de leerlingen van groep 5 met hun juf Monique. Zij vormden een erehaag naar 
de deur van de school waar het verraste echtpaar langs mocht lopen. (zie foto’s hieronder) 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kunstenares Esther Geelen uit Doenrade werd uitgenodigd om samen met een afvaardiging 
van de kinderen van groep 4 t/m 8 een schilderij  te maken. 

 
   Foto: Esther Geelen 

Zij maakte een houtskooltekening  op 
een laken en de kinderen mochten dit 
kunstwerk inkleuren met plakkaatverf. 
Esther Geelen begeleidt kunstprojecten 
en schildert haar eigen kleurrijke werk 
vrij of in opdracht. U kunt eens een kijkje 
nemen op www.esthergeelen.nl 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto onder: de kinderen aan het werk en het resultaat 

 
 
 
 

 



 
 
Omdat niet alle kinderen konden meewerken aan het schilderij mochten de groepen 1 t/m 3  
het schoolplein versieren met stoepkrijt.  

Foto onder: leerlingen van de onderbouw zijn creatief met stoepkrijt 😊 
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Maira en het slangen avontuur  
  
hoi, ik ben Maira en 1,5 jaar geleden maakte ik heel wat mee, dus laten we maar bij 
het begin beginnen.  
Houtkap, echt het ergste wat bestaat, maar daar wil ik verandering in maken, dus ga 
ik protesteren. Met een bord en een vlag ga ik op pad. Ik kom langs een verwoest 
natuurgebied en heel veel volgeladen vrachtauto´s. Ik klim over het hek heen en… 
PATS! Alles wordt donker. Ik wordt ergens neergelegd ik hoor een motor starten en 
ik geloof dat we daarna wegreden.   
  
  
Ik weet niet hoelang ik daar gelegen heb, maar nu heb ik niet meer het gevoel dat we 
vooruit gaan. Ik hoor iemand praten en meteen weet ik dat het Trex is, Trex is de 
ergste wereld verwoester. Dan hoor ik de motor weer starten en….PLOFF. Ik val op 
de grond en de wagen rijd weg. IK kijk voorzichtig over de rand, maar meer durf ik 
niet te doen, er ligt een een slang op mijn buik. Mijn tanden beginnen te klapperen en 
het lijkt wel alsof mijn hartslag op 3000 staat. ‘Hallo’, zegt de slang, ik schrik me dood 
en voorzichtig zeg ik hoi terug.’Je bent hier veilig’, zegt de slang. Ik eet alleen muizen 
en kevers. Voorzichtig steek ik mijn hand over de rand van de doek waar ik ingerold 
was. De slang wikkelt zich een keer om mijn arm en begint te vertellen.  
  
Een paar uur later is de slang klaar, ondertussen heeft de slang een naam, Pablo 
heet hij en we zijn beste vrienden. Op een dag neemt Pablo mij mee naar Esla, de 
rivier, waar het water nooit nat is. Het is nog mooier dan Pablo mij had verteld. Ook 
hier vertelt Pablo mij mooie verdrietige en grappige verhalen. Als Pablo klaar is is het 
al donker en we lopen door de jungle terug naar de boom waar we slapen. Maar dan 
geeft Pablo een kreet: ‘AAAH!’ Ik kijk achter me. Ik zie een super grote kat misschien 
een tijger of ocelot, maar het kan ook een poema zijn. Pablo laat zijn tanden zien 
en roept:’Ren weg!’. Mijn eerste gedachte is Pablo helpen, maar toch leek het mij 
beter om te doen wat Pablo zegt.   
  
Drie dagen later hoor ik een harde brul van een brulaap. ‘AAAH!’. Ik luister goed en 
hoor dat de brulaap roept:’Aaah een slang!’. Ik weet meteen dat het Pablo is. Ik ren 
op het geluid af en stop onder een boom, nou ja een boom kun je het niet noemen. 
Het is meer een villa in een boom. IK klim de boom in en daar vind ik Pablo helemaal 
bovenin. Pablo springt tegen me op en geeft me wel duizend kusjes. Hij lijkt wel mijn 
hond blub. Samen zeggen we sorry tegen de brulapen die dooodsbang waren en 
lopen we terug naar de boom. En een week later loop ik samen met Pablo naar huis, 
waar ik en Pablo vrolijk worden ontvangen, door mijn moeder en mijn zus.  
  
  
                                                   einde  
  
arden veldman  
groep 6/b   juf Jolene 
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Afscheid Geert Kelderman 
Op maandag 19 mei namen wij afscheid van onze steun en toeverlaat Geert Kelderman. 

Geert heeft jarenlang bij ons gewerkt als concierge en na zijn pensioen kwam hij nog elke 

maandag een handje meehelpen op Cortemich. Wij zullen hem missen en willen hem 

nogmaals heel erg bedanken voor zijn jarenlange inzet! 
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Even Voorstellen: 

Kimberley Redmeijer –  jeugd-en jongerenwerker JenS 

Beste leerkrachten, ouders/verzorgers, jeugd én jongeren! 

Mijn naam is Kimberley, sinds maart de jeugd- en 

jongerenwerker van JenS binnen de gemeente Voerendaal. 

Misschien hebben jullie mij een keer zien lopen door de 

straten heen of heb ik al eens met jullie gesproken! Als jeugd- 

en jongerenwerker van JenS ben ik er voor alle jeugd en 

jongeren die in de gemeente wonen! Ik kom bij jullie langs op 

school, zie jullie op straat of online, misschien zie ik jullie wel 

bij de sportvereniging waar jullie bij zitten?! Kortom, ik 

probeer op zoveel mogelijk plekken te zijn waar jullie zijn! 

En wat doe ik overal dan? Ik ben graag bezig met het 

organiseren van leuke activiteiten. Zo ben ik bijvoorbeeld één 

keer per week op woensdagavond aanwezig met de JenS Jongerenbus door heel Voerendaal heen. 

Bij die bus kunnen jullie gamen, chillen, een potje voetballen of gezellig met elkaar kletsen! 

Aankomende zomervakantie zal het jeugd- en jongerenwerk ook een super gaaf aanbod hebben aan 

activiteiten, speciaal voor jullie! Daarover al snel meer! 

Daarnaast ben ik op verschillende middagen en avonden te vinden op de straten van Voerendaal. 

Hier maak ik graag een praatje met jullie en ben ik benieuwd naar hoe het met jullie gaat.  

 

Toch ben ik óók heel benieuwd naar wat jullie leuk vinden om te doen. Lijkt het jou leuk om wekelijks 

met vrienden/vriendinnen bij elkaar te komen? Zou je meer willen weten over social media of 

misschien over wat er in de buurt te doen is? Willen jullie zelf iets organiseren?  

Twijfel vooral niet en neem gerust contact met mij op! Samen kunnen wij tot de beste ideeën 

komen! 

Hebben jullie vragen, ideeën of willen jullie vooral meer weten? Neem gerust contact op! 

Groetjes en tot snel ergens in Voerendaal! 

Kimberley Redmeijer. 

Jeugd- en jongerenwerker JenS, gemeente Voerendaal 

06-18659161 

kredmeijer@jenshelpt.nl 

 Kimberley Jens  

 JensHelptVoerendaal 
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Stoer Nieuws 
 

 

 

 

 

 

Beste leraren 

 

De STOER training komt er weer aan! 

 

De training is bedoeld voor kinderen 

van 8 t/m 12 jaar. We willen twee verschillende groepen gaan starten. Één groep voor kinderen van 

de groepen 5 en 6 en één groep voor kinderen van de groepen 7 en 8.  De inhoud van de training 

sluit aan op de door jullie aangeboden Rots en Water training. STOER doet daar ‘een schepje 

bovenop’ met een toevoeging van andere methodes. 

De kinderen gaan aan de slag met een individuele doelstelling binnen de groep. De training betreft 

maatwerk en kan per training in opbouw en uitvoering verschillen.  

We starten 16 september , 10 trainingen van 1,15 uur.  

 

Mochten jullie leerlingen  in de klas hebben die jullie de STOER aanpak gunnen, dan is de route als 

volgt: 

- Overleg met IB’er 

- Overleg met JenS (Madelon & Stefan) of er ruimte is binnen de training (zie onderstaand mailadres) 

- Overleg met ouders 

- Overleg met het kind (een intrinsieke motivatie werkt altijd het beste). Wij hebben vooraf aan de 

training ook intake gesprekken met ouders en kind m.n. voor deze motivatiecheck.  

 

Is er sprake van 4x een positief advies dan kunnen leerkrachten of ouders het kind aanmelden bij 

mstoffels@jenshelpt.nl 

sbergholtz@jenshelpt.nl 

We kijken uit naar een leuke samenwerking! 

 

Groeten, 

 

Madelon Stoffels & Stefan Bergholtz  

Maatschappelijk werk Voerendaal 
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Kort Nieuws 

Afscheid juf Elly (deel 2) 

 
Op donderdag 15 juli kwam juf Elly nog even gezellig langs op school met een heerlijke 

traktatie voor alle leerlingen en medewerkers van Cortemich. Juf Elly ging in januari met 

pensioen maar kon toen vanwege de corona maatregelen niet uitgebreid afscheid nemen. 

Gelukkig vond ze nu de tijd om nog eens bij ons allemaal op bezoek te komen. Nogmaals 

bedankt voor alles juf Elly! 
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Alle medewerkers van Cortemich wensen u allemaal een       

zonnige , zorgeloze en bovenal gezonde vakantie toe. 

                     Tot in het nieuwe schooljaar ! ! 


