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Van de Directie:
Beste ouders,
Wat zijn wij enorm trots op jullie kinderen, maar ook op jullie als ouders.
Het is voor niemand eenvoudig en zeker nu , met een verlenging van
de schoolsluiting , moeten we nog even volhouden.
Laten we er samen het beste van maken. Houd nog even moed!
Team Cortemich
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Kort Nieuws:
Juf Vera 60 jaar!

Foto Ida vd Poel /Vera Schiefer

Op 9 januari 2021. werd Vera Schiefer , onze Intern Begeleider (groepen 1-2-3 ) ,60 jaar!
Team Cortemich feliciteert haar van harte met deze mijlpaal en zeg nou zelf… dat zou je
toch niet zeggen!

Hieperdepieperdepiep! Hoera!
En nog vele jaren in goede gezondheid gewenst Vera!
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Afscheid Juf Elly in Beeld:
Ze gaat met pensioen!

Een mooi boeket en een tuindoos vol envelopjes!
Foto’s Lindsey Opbroek en Ida vd Poel / Elly van Spanje

Een dankwoord van de Directeur en cadeautjes!
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Even Voorstellen (en een verrassing!)
Juf Gaby van Berlo – Groepen 1-2 C en 1-2 D
Naam: Gaby van Berlo (32)

Getrouwd met: Kaj

Geboortedatum: 29 januari 1989

Kinderen : Sepp (8) en Fenne (5)

Foto’s IdavdPoel/Gaby van Berlo

Ze is vandaag in de noodopvang en loopt stralend door de klas , Juf Gaby heeft er altijd zin
in zo lijkt het: “ Dat klopt wel “ zegt ze als ze eindelijk even zit “ Ik ben graag bij de groepen
1-2”.
Na de HAVO in Gulpen koos ze voor de PABO opleiding aan de Hogeschool Zuyd te
Heerlen waat ze in 2011 afstudeerde. “Werken met jonge kinderen sprak me altijd al aan “
vertelt ze “Het was moeilijk om aan werk te komen na de PABO in die tijd dus tussen 2011
en 2013 was ik hoofdzakelijk werkzaam als vervangster .In 2013 werd Sepp geboren en
omdat ik hierdoor niet zo flexibel meer was ging ik aan de slag als receptioniste in Hotel
Gerardushoeve in Heijenrath.
Toch miste ik het werken met kinderen enorm en tussen 2017 en 2019 ging ik werken bij
kinderopvang MIK in Valkenburg. Omdat ik mij wilde doorontwikkelen studeerde ik in de
zelfde periode Middenmanagement. In 2019 solliciteerde ik op een vacature van Innovo
waarin zij een leerkracht vroegen voor groep 1-2 bij BS Cortemich.
En daar zit ik nu, met veel plezier. De sfeer in de onderbouw is fijn en het ‘Anders
Organiseren’ spreekt mij aan omdat er van ieders kwaliteiten optimaal gebruik gemaakt
wordt en de kinderen krijgen zodoende meer ruimte om zich te ontwikkelen, letterlijk en
figuurlijk. Ik ben ook Medezeggenschapsraadlid (MR) van Cortemich geworden omdat ik nog
steeds op zoek blijf naar uitdaging en ontwikkelingen. Ik heb de ambitie om de opleiding voor
Intern Begeleider te gaan volgen maar……dat is even uitgesteld omdat ik in blijde
verwachting ben van ons derde kindje !
Vanaf 2 februari (de 28ste week van mijn zwangerschap) mag ik volgens de nieuwe
coronaregels niet meer voor de klas staan en zal ik andere schoolgerelateerde
werkzaamheden gaan uitvoeren. Op 17 maart ga ik officieel met zwangerschapsverlof en
ons kindje wordt rond 27 april verwacht. Na de zomervakantie ben ik weer terug!”
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Even Voorstellen:
Meester Hans van Meurs – Groep 7
Naam: Hans van Meurs

Getrouwd met : Manon

Geboortedatum: 2 maart 1965

Kinderen : Jasmijn (20), Lars (25) en Lore (23)

Foto IdavdPoel/Hans van Meurs

Hans van Meurs (55) komt uit Noordwijkerhout in de bollenstreek. In het nabijgelegen
Heemstede volgde hij de PABO en in 1987 studeerde hij daar af. “ In die tijd was er geen
werk te vinden in het onderwijs alhoewel ik inmiddels wel wat ervaring had opgedaan als
Remedial Teacher bij mijn vader die directeur was van een school in dezelfde omgeving.”

vertelt hij “In Hillegom kreeg ik vervolgens een aanstelling bij de kleuters en op dezelfde
school eindigde ik uiteindelijk in groep 8. Alles bij elkaar heb ik daar 26 jaar gewerkt.Toen
kwam ik de liefde van mijn leven tegen ,die toendertijd in Nieuwstadt woonde , en al snel
reed ik elke week heen en weer tussen de bollenstreek en Limburg. Dat heb ik zes jaar lang
volgehouden tot ik een vaste baan kreeg bij een basisschool in Sittard. Daar heb ik 5 jaar
gewerkt en nu werk ik binnen Innovo bij BS Cortemich. We wonen inmiddels in Wijlre.

Foto IdavdPoel/Hans van Meurs

Hier op Cortemich heb ik het erg naar mijn zin. Ik heb mijn eigen groep op een leuke plek
met goede collega’s in dezelfde unit. Ja, het bevalt me prima zo. Het allerbelangrijkste vind ik
een goede band met je leerlingen opbouwen en te weten wat er speelt bij de kinderen.
Gezien en gehoord worden….dat is van belang.”
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Even Voorstellen:
Juf Ribanna Smeets – Groepen 2-3
Naam: Ribanna Smeets

Partner : Danny

Geboortedatum:13 augustus 1987

Kinderen : Rylana (9) , Ravi (6)

Foto IdavdPoel/ Ribanna Smeets

Ribanna Smeets werkt op BS Cortemich als Onderwijsondersteuner in de groepen 2-3.:“Ik
heb in 2008 de opleiding SPW4 afgerond aan het Arcus college in Heerlen en ben daarna
aan het werk gegaan als Onderwijsassistent aan de Catharinaschool in Heerlen, een school
voor Speciaal onderwijs.
Daar ben ik tot 2010 gebleven en ik werd toen even thuisblijfmoeder omdat ik een basis voor
mijn kinderen belangrijk vond. Vervolgens was ik van 2016 tot 2019 pedagogisch
medewerker bij het Antroposofische Kinderdagverblijf Noach in Maastricht. In 2019 maakte

de directrice van de school van mijn kinderen me attent op een vacature voor een baan als
Onderwijsondersteuner binnen de Flexforce van Innovo. Ik solliciteerde en kon direct terecht
op BS Cortemich.
Ik vind het geweldig in de groepen 2-3 , vooral het begeleiden van het beginnend lezen en
schrijven is superleuk. Je maakt de groei mee van een kind dat eerst nog leeft in een
fantasiewereld en dat langzaam maar zeker steeds zelfstandiger wordt. Ook de benadering
van deze school ; zorg goed voor jezelf , elkaar en je omgeving, spreekt mij erg aan...daar
heb je wat aan de rest van je leven.Verder heb ik leuke collega’s, ik ben echt in een warm
nest terechtgekomen en …in de toekomst wil ik ooit nog de PABO opleiding gaan doen.”

Foto IdavdPoel/ Ribanna Smeets
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Wissewapjes

> Dictee bij Juf Jolene in groep 6 ; “Viezigheid en boterhammetje”

> Kerst in groep 1-2B bij juf Cindy. De juf laat de kinderen een
kerstengeltje zien : “ Dat is een engel ! “ weet een kleuter.
“Nee joh !” roept zijn klasgenootje “ Dat is de tandenfee!”

>Een leerlinge van groep 5 klaagt over haar klasgenootje:
“ Ze wordt boos over elk wissewapje!”

> Het is ijskoud en de kinderen van 1-2 D spelen buiten met juf Ida.
Met een rode loopneus komt een kleuter naar de juf terwijl hij roept:
“Juf !! Ik sta te ribbelen van de kou!”
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Het leuke van thuisonderwijs…….
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Procenten en Scores
Meer dan de helft ( 61%) van de Nederlandse basisscholen heeft dit jaar een lager
gemiddeld schooladvies gegeven dan het gemiddeld advies van de afgelopen drie
schooljaren. Dit blijkt uit de schooladviescijfers van DUO en een onderzoek van RTL nieuws.
De resultaten van Cortemich zijn hieronder te zien ;

Cortemich heeft dus een hoger schooladvies gegeven dan de voorgaande jaren. Minister
Arie Slob (Basis-en Voortgezet Onderwijs) maakte eind november jl. al bekend dat door het
niet-doorgaan van de eindtoets in het basisonderwijs de schooladviezen lager uitvielen. De
cijfers per school zijn berekend op basis van de methodiek die voor het landelijk beeld
gebruikt is. Aan elk schoolniveau is een cijfer gegeven. Het gemiddelde cijfer in Nederland
was afgelopen schooljaar 7,79 , dit staat gelijk aan een vmbo/havo advies.
( Bron: DUO / RTL nieuws )
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Noodopvang onderbouw Januari 2021

Tijn

Vinn

Ian

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ze zijn bijna elke dag van de week te vinden in de noodopvang van de onderbouw waar kinderen van
de groepen 1,2 en 3 samen worden opgevangen. Tijn ( 1-2 D) , Vinn ( 2-3 A) en Ian ( 2-3 C ) moesten
in het begin wel even wennen aan de nieuwe situatie maar nu hebben ze hun draai gevonden. Ze
werken hard aan hun huiswerk en krijgen waar nodig extra begeleiding van de aanwezige
leerkrachten. Ze volgen de online lessen van hun leerkrachten vanuit school en kunnen dan gelijk
hun klasgenootjes die thuis werken ook even zien. Daarnaast vermaken ze zich ook prima :
“Ik vind spelletjes doen in de speelzaal het leukst” zegt Vinn : “ En ’s morgens als we binnenkomen
mogen we eerst spelen. Dat is superleuk. Taal vind ik heel saai, dat vind ik niks aan.”
Ian: “ Het speelgoed van de kleuters is leuk. Ik speel graag met de trein en de bouwtafel is ook leuk.
Mijn huiswerk heb ik snel af en dan mag ik weer spelen. Eigenlijk is de noodopvang leuker dan
gewoon school!”
En Tijn?: “Het allerliefst ga ik knutselen. Ik heb een heel mooi robotmasker gemaakt. Ruzie maken
vind ik niet leuk. Maar knuffelen is wel fijn.”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tot volgende maand!

