
 Het Universum.              

 

Almere, 8 april 2016, 

 

Beste ouders en verzorgers, 

Bijna is het dan zover, de verhuizing naar ons nieuwe pand is aanstaande.  1 april 2015 werd de 1e 
paal geslagen en eind april is de school zo goed als klaar om ingericht te worden.  Wij hebben de 
school in de afgelopen maanden van binnen ook zien veranderen in een prachtig licht pand met 
sprekende kleuren en grappige details.  Wij hebben de afgelopen maanden verschillende showrooms 
van schoolmeubilair bezocht en veel, heel veel gesprekken gevoerd met leveranciers en geprobeerd 
om de inrichting te laten aansluiten op onze visie en wijze van lesgeven zoals wij dat voor ogen 
hebben.  Nu mogen wij dan eindelijk gaan inrichten.  Dit doen wij overigens in fases.   
 
In eerste instantie zullen wij de middenruimte op de begane grond en op de eerste verdieping 
inrichten.  Sterrenrijk zal 3 lokalen inrichten van babygroep tot peutergroep. Naast het peuterlokaal 
wordt er een kleuterlokaal ingericht en twee lokalen op de eerste verdieping.   
In de komende tijd zullen er steeds meer ruimtes worden ingericht.   
 
Wij hopen dat u begrip heeft voor het feit dat wij twee verhuisdagen moeten vrij roosteren om de 
verhuizing te regelen.   
 
In de week 20 en 21 (17 mei tot 27 mei) worden de inmiddels door ons bestelde materialen geleverd 
door de verschillende leveranciers. 
Op woensdagmiddag 25 mei worden alle materialen die wij op de Zevensprong al in gebruik hebben, 
ingepakt.  
Op 26 mei en 27 mei zijn de kinderen vrij, ook van kinderopvangorganisatie Sterrenrijk, zodat wij 
met het hele team kunnen verhuizen en de school kunnen inrichten zodat wij met z´n allen jullie op 
30 mei kunnen ontvangen in een schoon en ingericht gebouw.  
 
Op 30 mei openen wij dus  voor het eerst de deuren voor  kinderen en ouders.  U bent vast 
nieuwsgierig naar de binnenkant van de school en wij willen u dan ook van harte uitnodigen om 
hierbij aanwezig te zijn. Het precieze programma zullen wij  op een later tijdstip met u delen  
De officiële opening zal medio schooljaar 2016-2017 plaats vinden.  
 
Zoals het er nu naar uit ziet zullen wij na de zomervakantie met ruim  40 leerlingen starten maar dit 
aantal kan uiteraard de komende tijd nog veranderen.   
 



Wij hebben er enorm veel zin in!  
 
Namens het team van Het Universum en Sterrenrijk, 
 
Yvonne Penne. 
Poonam Ramsjhal 
Nisha Sharma 
 
 

 
Bovenaan de trap van de bovenverdieping.  


