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Van de Directie:
Schoolfotograaf
Op maandag 12 april zal de schoolfotograaf weer
mooie kiekjes komen maken van onze leerlingen!
Dit alles natuurlijk onder voorbehoud.

Studiedag
Op 11 maart hebben we met het team een online studiedag gehad.
Het was fijn om met het hele team inhoudelijk te praten over ons
onderwijs!

Aanvraag DigiD / Testuitslag
Graag wijzen wij u op de mogelijkheid om voor uw kind(eren) een DigiD aan te vragen
via www.digid.nl
In de meeste gevallen heeft u dan na een testafname beduidend sneller de uitslag ter
beschikking via www.coronatest.nl waardoor uw zoon/dochter bij een negatieve testuitslag
ook weer sneller naar school kan.
Het aanvragen van een DigiD duurt ongeveer 3 werkdagen. U krijgt dan een brief met een
activeringscode thuis gestuurd.

Watertappunten
Als school willen we het drinken van water bij onze leerlingen
stimuleren. Het drinken van water is gezond!
Op school zullen op zeer korte termijn 4 watertappunten
geplaatst
worden waar onze leerlingen zelf hun water kunnen tappen.
Deze zullen op de diverse zones geplaatst worden.
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Kort Nieuws:
Door: Marjolijn van Roon

Statiegeld voor de speelplaats
Twee leerlingen uit groep 8B hebben een geweldig idee verzonnen om geld in te
zamelen voor de nieuwe speelplaats.
Ze willen graag lege flessen verzamelen en het statiegeld doneren.
De bedoeling is dat de kinderen van alle klassen bij hun eigen juf of meester lege
flessen inleveren. Deze worden per klas verzameld en door deze twee meiden
opgehaald.
In onderstaand filmpje leggen ze uit hoe ze dit willen gaan doen.
Helpen jullie mee?
Het filmpje:
https://boards.wetransfer.com/board/semo0ksrkvx2rtwq120210314190417/latest/snb
d1a17idfc057o020210314190418
Alvast heel erg bedankt! Leuk als alle klassen zo mee kunnen helpen om de
speelplaats te realiseren!
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Even Voorstellen:
Jill Renkens – Groep 5 en 8
Naam: Jill Renkens

Woonplaats: Oirsbeek

Geboortedatum: 11 april 1986

Kinderen : James (4)

Onderwijsondersteuner Jill Renkens rondde in 2009 de opleiding SPW4 in Sittard af en ging
direct aan de slag als woonbegeleider bij Stichting Pergamijn door heel Zuid-Limburg. Na de
bevalling van haar zoontje had Jill lichamelijke klachten en na een re-integratie traject
solliciteerde zij eind 2018 bij BS Cortemich voor de functie van onderwijsondersteuner. In
februari 2019 kon zij beginnen. “ Ik hou van de afwisseling in deze functie” zegt zij “ Ik
ondersteun bij begrijpend lezen, lezen en rekenen in groep 5 en 8 en ook doe ik
administratie. Zelf heb ik niet de ambitie om voor de klas te staan. Ik werk liever één op één
met de kinderen. Ik heb een goede klik met alle collega’s en werk hier met plezier.”
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Even Voorstellen:
Andrea Cerfontein - Groep 1-2 D
Naam: Andrea Cerfontein

Partner: Jo

Geboortedatum: 2 maart 1976

Kinderen : Demi (19), Silke (16), Finn (11)
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Andrea Cerfontein behaalde in 1993 haar HAVO diploma in Gulpen en ging vervolgens
naar de PABO in Heerlen waar ze in 1997 afstudeerde. Ze werkte aansluitend als leerkracht

in Klimmen waar ze begon in een instroomgroep en kreeg er al gauw een paar dagen per
week werk bij aan BS Dammerich in Voerendaal.: “ Vanaf 2000 werkte ik alleen nog maar in
Dammerich” vertelt zij “ Deze school werd zo’n 12 jaar geleden omgedoopt tot Cortemich. In
die jaren heb ik verschillende groepen van 1 tot en met 6 gehad en de laatste jaren ben ik te
vinden in de onderbouw 1-2.”
Andrea vindt het belangrijk om kinderen te volgen in hun ontwikkeling en ze te begeleiden op
hun niveau :
“ Ik wil graag een veilige omgeving scheppen waarin kinderen zichzelf kunnen zijn. Ik wil dat
ze met plezier naar school komen. Het werken met ‘Anders organiseren’ is heel fijn. We
hoeven nu maar voor één werklokaal te zorgen voor alle 4 de groepen. De hoeken kunnen
hierdoor rijker worden ingericht en omdat we het samen doen blijft er meer tijd over voor
andere zaken. Door deze manier van werken zijn er altijd twee coaches in een werkles en
kan één leerkracht zich afzonderen met een klein groepje kinderen om de iba , zorg of het
tussendoortje te verzorgen. Je kunt hier nu veel meer diepgang aan geven en dat komt weer
ten goede aan de kinderen.”
Foto
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Wissewapjes

> Klas 2-3 B praat over de verkiezingen;

Kind 1: “ Mijn mama heeft 50 plus gestemd!”
Kind 2 : “ Hee! Wij hebben thuis ook Disney plus!

➢ Een jongetje uit groep 2-3 heeft een sneetje op
zijn pols…
Een klasgenootje kijkt naar het wondje en roept:
“ Juf! Zijn bloedvaten bloeden!”

➢ Er is een vervangster in groep 1-2 omdat de eigen juf
ziek is.
Twee kleuterjongetjes bespreken de zaak:
Kieuter 1 : “ ik vind deze juf lief. ”
Kleuter 2 : “ Ik vind onze juf lekkerder. ”

TOT VOLGENDE MAAND!

