
 
Hierbij stellen wij onze Oudercommissie leden aan u voor: 

 

Voorzitter Beate Zonneveldt – Locatie IKC De Omnibus 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Secretaris Kingsford Frimpong  - Locatie Almere Stad  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mijn naam is Beate Zonneveldt. Ik ben moeder van 2 kinderen. 
Mijn zoon Lars is 8. Hij heeft 2 jaar op de Peuteropvang van 
kinderWORLD gezeten en zit sinds zijn start op de basisschool 
enkele dagen per week op de BSO, locatie Omnibus. Mijn dochter 
Noa is 7 en ging sinds haar 2e verjaardag naar de kinderopvang. 
Zij zat op de Peuteropvang op de audioweg en sinds haar 
overgang naar de basisschool is ook zij gestart op de BSO locatie 
Omnibus. Zelf werk ik 3 dagen per week als 
Gezondheidszorgpsycholoog kinder- en jeugd bij een GGZ 
instelling in Almere. Ik ben gespecialiseerd in traumabehandeling 
en werk voornamelijk met getraumatiseerde gezinnen. Tijdens en 
vlak na mijn studie heb ik ongeveer 2 jaar met veel plezier zelf in 
de kinderopvang gewerkt, zowel op een babygroep als een 
peutergroep. Nu ik zelf als ouder gebruik maak van kinderopvang 
participeer ik graag in de oudercommissie. Ik vind het belangrijk 
om als ouder mee te kunnen denken over zowel allerlei praktische 
als meer beleidsmatige zaken. Als jullie vragen hebben of ook 
willen meedenken, spreek mij gerust aan of stuur een mail naar 
onze mailbox: ockinderkw@outlook.com . 

Hallo, mijn naam is Kingsford Frimpong. Ik ben de trotse vader 
van twee zonen. Navayo en Keanu hebben beide op de 
kinderopvang van kinderWORLD gezeten en zitten nu op de BSO. 
Beide op locatie Audioweg. Ik werk fulltime als Country Manager 
bij Wireless audio bedrijf Sonos. In mijn vrije tijd houd ik mezelf 
bezig met wielrennen, voetbal en snelle auto's. Ook geniet ik 
ervan om tijd door te brengen met mijn familie. Ik kijk ernaar uit 
om mijn bijdrage te leveren aan de oudercommissie van 
kinderWORLD. 
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Oudercommissie lid Femke Hamaker - Locatie Almere Haven 

  

 

 

 

 

Oudercommissie lid Bianca von Römer – Locatie Almere Stad 

 

Mijn naam is Femke Hamaker, moeder van Daan en Eline. Zij 
gaan beiden naar kinderWORLD in Almere Haven. Daan is 5 jaar, 
gaat naar de BSO maakt daar altijd veel plezier met z’n vrienden 
van school. Eline zit sinds november 2020 in de babygroep en 
heeft daar altijd veel lol met iedereen. Ik werk als strategisch 
marketing adviseur en programma-manager bij Koninklijke Visio 
(een expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen) in 
Huizen. Na de oproep voor nieuwe leden voor de oudercommissie 
heb ik besloten mij aan te melden hiervoor, om zo een bijdrage te 
kunnen leveren aan een fijne opvanglocatie voor alle kinderen bij 
kinderWORLD! 

Mijn naam is Bianca von Römer. Ik ben trotse moeder van Melody 
(5) en Jaxx (1). Jaxx zit op de babygroep op de Audioweg en 
Melody zit op de BSO op de Audioweg. Ik werk bij FOR YOU 
(verzamelpanden voor bedrijven) als operations Manager over 5 
vestigingen. In mijn vrije tijd geniet ik van mijn gezin, vrienden en 
familie. Door de flexibiliteit in mijn werk heb ik besloten om mij op 
te geven voor de oudercommissie om zo meer betrokken te zijn 
bij Kinderworld en om zo mijn bijdrage te kunnen leveren aan een 
fijne en plezierige opvang voor alle kinderen.  
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