
 
                      
 
 

Extra mededelingen: Nieuwe medewerkers.    
 

Schooljaar 2018-2019       

17-12-2018        

Beste ouder(s) / verzorger(s) 

Graag wil ik u onze nieuwe medewerkers voorstellen.  

 Zoals u weet gaat Sonja ons verlaten en verhuist zij in januari naar Rosmalen met haar gezin.  
              Wij hebben inmiddels sollicitatiegesprekken gevoerd en wij zijn verheugd u te kunnen 
               mededelen dat na de kerstvakantie (eerder dan gedacht dankzij de medewerking van de       
               vertrekkende school De Aquamarijn) juf Nikki start in groep Saturnus.  
               Nikki werkt op woensdag, donderdag vrijdag en vervangt Sonja.  Op maandag en dinsdag    
               gaat juf Angela lesgeven aan deze groep.  
 

 Per 1 februari start Liesbeth Meijer. Liesbeth vervangt juf Lianne als intern begeleidster en 
zal 1 dag in de week de groep van juf Anne Charlotte overnemen.  

 

 Per 1 december hebben wij een facilitair medewerkster bij ons op school.  U heeft haar 
misschien al gezien op dinsdag en/of vrijdag.  Haar naam is Wendy. 

 
Hieronder stellen de nieuwe medewerkers zich voor. Wij wensen hen heel veel plezier bij ons op Het 
Universum. 
 

Nikki:  
Mijn naam is Nikki Verhaar.      

Ik ben 32 jaar en woon mijn hele leven al in Almere.  

Samen met mijn vriend Bobbie heb ik 2 kindjes. Onze zoon heet Senna en is 

2,5 jaar. Ons dochtertje heet Indi en is 6 maanden. In mijn vrije tijd ga ik 

graag hardlopen, skiën, winkelen, koken, lezen, met vriendinnen afspreken 

en leuke dingen doen met mijn gezin.  

Ik werk 12 jaar in het onderwijs. Hiervan heb ik ongeveer 10 jaar op de 

Zevensprong gewerkt en anderhalf jaar op de Aquamarijn. 



Ik vind het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en zich veilig voelen in de klas. 

Daarbij wil ik de kinderen begeleiden en uitdagen om zichzelf zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Ik 

heb ontzettend veel zin om te beginnen op het Universum!   

Wendy:             
Mijn naam is Wendy Tuunter.  Ik ben 37 jaar en woon samen met mijn 

man en onze 2 dochtertjes van 4 en 7 in Noorderplassen. Sinds 1 

december ben ik, met veel plezier,  werkzaam als facilitair medewerker 

op het Universum. Al jaren droom ik van een baan als juf op een 

basisschool.  Je bent nooit te oud om te leren! Dat is precies waarom ik 

dit jaar gestart ben met de deeltijd opleiding PABO aan het Windesheim. 

Wie weet ziet u mij in de toekomst wel als juf voor de klas!  :-) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Liesbeth: 
Ik ben Liesbeth Meijer getrouwd met Roel en moeder van 2 kinderen, 

Selma en Tom.  

Op dit moment woon ik in Almere Buiten, maar  afgelopen vrijdag is 

de eerste paal in de grond geslagen van onze woning in Oosterwold.  

Ik heb lange tijd als fulltime leerkracht gewerkt in het Speciaal 

onderwijs in Lelystad.  

Ik heb een paar jaar in Amerika gewoond waar mijn dochter is geboren en daarna belandt in Almere 

en het Almeerse onderwijs. Door mijn passie voor muziek en dans werk ik de laatste 16 jaar met heel 

veel plezier op een school voor kinderen met ernstige spraak en taalproblemen (TOS) in Amersfoort, 

waar ik muziek/dansdocent en leerkracht ben. Ik geef les aan alle leerlingen van kleuter tot en met 

groep 8 en heb al vele slotmusicals, kerstvieringen en voorstellingen met leerlingen gedaan. Het 

begeleiden van leerlingen maar ook van volwassenen heeft altijd mijn interesse gehad en daar heb ik 

verdieping in gezocht. Recentelijk heb ik daarom een Coach en Counseling- en daarna een Master-

opleiding “Begeleiden en Innoveren” gevolgd en ben ik op zoek gegaan naar een nieuwe uitdaging. 

Deze heb ik gevonden op “de Sterrenschool het Universum”. De sfeer die deze school uitstraalt 

voelde direct goed en ik heb erg veel zin om te beginnen. Ik hoop jullie allen binnenkort de hand bij 

de voordeur te mogen schudden . 

Rest ons nog om Sonja heel hartelijk te bedanken voor haar inzet en wij wensen haar en haar familie 

veel plezier en succes in Rosmalen.    

Team Het Universum.  



 


