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Kinderboekenweek 2021 ; “Worden wat je wil”
Het thema van de Kinderboekenweek 2021 ( 6 t/m 17 oktober) was “Worden wat je wil” en
onze leerlingen mochten zich, om het begin van deze bijzondere week in te luiden, dan ook
verkleden naar aanleiding van dit thema. Hier een kleine impressie van de toekomstdromen
van een aantal leerlingen van de onderbouw (groepen 1-2 en 3).
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Zwangerschapsverlof Juf Lindsey!
Juf Lindsey Opbroek van groep 1-2 A is op vrijdag 15 oktober met zwangerschapsverlof
gegaan. Team Cortemich wenst haar een voorspoedige bevalling en heel veel geluk en een
goede gezondheid toe ! Meester Sander Theunissen zal tijdens het zwangerschapsverlof
groep 1-2 A van Juf Lindsey overnemen. Welkom Meester Sander!

Foto: Juf Lindsey met een aantal van haar leerlingen van groep 1-2A.
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Even Voorstellen:
Annemieke Braat

Groepen 7B, 2-3A, en extra zorg.

Naam: Annemieke Braat

Partner : Ton

Geboortedatum: 4 juni 1968

Kinderen : Michael (26), Bjorn (25), Joyce (24),
Robin (23)

Annemieke studeerde in 2005 af aan de deeltijds PABO in Tilburg en ze viel vervolgens in
op verschillende scholen in Nederland en België .Twee jaar geleden kreeg zij een vaste
aanstelling als leerkracht op een Islamitische school in Venlo. Op de eerste dag van dit
schooljaar startte Annemieke met een nieuwe baan op Cortemich. Zij geeft bij ons 1 dag les
aan groep 7B , 1 dag staat ze voor groep 2/3A en 2 dagen in de week is zij ingezet om de
extra zorg te helpen begeleiden in de boven-en onderbouw. De eerste dagen op Cortemich
zijn haar prima bevallen: “Ik ben hier goed ontvangen “lacht ze “en het is een leuk team!”
Annemieke is al vanaf haar vierde jaar een enthousiast turnster en zij heeft bovendien tot haar
46ste turnles gegeven. Een flink deel van haar vrije tijd besteed zij verder aan de Stichting
“Skiën met Sneeuwdroom”. Deze stichting neemt kinderen met het syndroom van Down mee
om lange weekends te gaan skiën. Annemieke is een van de oprichters van “Skiën met
Sneeuwdroom”.
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Schoolreisje groepen 1-2-3
Op dinsdag 19 oktober gingen alle 8 groepen van onze onderbouw (groepen 1-2 en 3) op
schoolreis naar “Kids Plaza Kinderspeelpaleis” in Weert. Een impressie van deze gezellige
en leuke dag kunt u bekijken op het volgende filmpje wat is gemaakt door meester Gem :
https://youtu.be/owkdOrD52KU. U kunt dit filmpje ook vinden op Isy
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Even Voorstellen:
Ellen Zwackhalen

Intern begeleider groepen 1, 2 ,3

Naam: Ellen Zwackhalen

Samen met : Ronald

Geboortedatum: 25 februari 1982

Kinderen : Lea en Lotte

Ellen Zwackhalen werkt sinds1 augustus 2021 als Intern begeleider op Cortemich.
Ze volgde de HAVO op het Stella Maris college en daarna ging zij naar de PABO in
Maastricht. Hier studeerde ze af in 2003.
“Tijdens mijn afstuderen was ik werkzaam bij een antroposofisch kinderdagverblijf. “vertelt ze
“Hier mocht ik in hun opstartfase meedenken. Ik vond het mooi om te zien
welke ontwikkeling kinderen doormaken al voor ze terecht komen op de basisschool “

Toch bleef het kriebelen om het onderwijs in te gaan en al snel kon ze aan het werk als
vervangster in het reguliere en het speciaal onderwijs.
Bij een basisschool in Maastricht kon ze parttime aan de slag en uiteindelijk kreeg ze daar
een volledige baan aangeboden
“Na hier 12 jaar met veel plezier te hebben gewerkt in alle groepen wilde ik graag verder
kijken.” zegt ze “ In 2017 behaalde ik mijn Master “educational needs”, specialisatie
begeleiden en mocht ik aan de slag als intern begeleider. Daarnaast volgde ik een coach
opleiding “Human Dynamics” en behaalde ik mijn “yellow belt Lean - Six sigma”.
In 2019 kwam er een vacature bij Innovo. Ik maakte de overstap naar een voor mij vrij
nieuwe stichting om mijn kennis verder te delen. Na 2 jaar werkzaam te zijn geweest als juf
in de groepen 1 t/m 4 op BS Valkenburg vond ik deze nieuwe uitdaging op Cortemich.”
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Even Voorstellen:
Jacqueline Cupers-Urselmann

Intern begeleider groepen 4,5,6,7,8

Naam: Jacqueline Cupers-Urselmann

Getrouwd met : Erik

Geboortedatum: 17 juni 1971

Kinderen : Robin (17) , Iris (15)

Huisdier : Kai (3) Kooikerhondje

Al heel vroeg wist Jacqueline dat ze juf wilde worden , maar dan wel in het Speciaal
Onderwijs. Dus na het behalen van haar HAVO diploma ging zij naar de PABO in
Roermond.
In 1994 behaalde zij haar PABO diploma en zij kon meteen een half jaar gaan vervangen
bij diverse scholen in de omgeving van Roermond : “ Na dat half jaar kreeg ik de kans om

op project basis te starten binnen het IVBO- VBO (huidige VMBO) als docent NT2 en RT.
(Nederlands als tweede taal en Remedial teaching).” Vertelt zij “Mijn hart bleef wel uitgaan
naar het speciaal onderwijs en toen ik in 1996 de kans kreeg om de overstap te maken naar
het VSO-MLK kocht ik een auto en reed vervolgens gedurende 19 jaar heen en weer tussen
Roermond en Helmond. Vanwege de hele veranderingen binnen het VSO-MLK onderwijs
naar het huidige Praktijkonderwijs bleef deze baan voor mij een uitdaging.
Ongeveer 7 jaar geleden werd het voor mij tijd om weer een nieuwe uitdaging aan te gaan.
IK ben toen gaan werken op een Islamitische basisschool te Venlo als Intern Begeleider.
Deze school bestond nog helemaal niet, dus samen met een klein groepje collega’s hebben
we deze school opgebouwd. Een zeer bijzondere tijd van hard werken en het ontdekken van
deze cultuur binnen de school. Toen ik na 7 jaar het gevoel had dat ik weer eens iets anders
wilde gaan doen binnen het onderwijs kwam de vacature voor Intern Begeleider
bij Bredeschool Cortemich toevallig onder mijn aandacht. Na het gesprek en goed nadenken
durfde ik de sprong te wagen om een nieuwe uitdaging bij Cortemich aan te gaan.”
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Beestenboel
Door juf Jill Renkens

Vorige week in de pauze ontdekte Connor uit groep 6B deze lieveheersbeestjes aan de zij
ingang van de speelplaats/ kinderopvang. Het was bijzonder, omdat er meerdere bij elkaar
zaten. Hier moesten we wel even een foto van maken, Connor was helemaal
enthousiast. 🙂 groetjes , Connor en Juf Jill.
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Door: Juf Jolene Vaessen
Juf Jolene van groep 6 : “Ïk vroeg de hele klas om een woord op te schrijven met een
voorvoegsel, een woord met achtervoegsel en een woord met beiden. Mijn leerling Luc
schreef op zijn wisbordje het volgende; “GECULTIVEERD” Bewonderenswaardig toch?”

