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Als een roos 

Pasen is een nieuw begin, ‘t begin van nieuwe dromen. 
Het is nog klein. Het is nog pril. 
Maar wie het ziet, ziet het verschil. 
De zomer zal weer komen. 

Dan bloeit de tuin als een roos, een zee van mooie kleuren. 
De bloemen komen uit hun knop en geven jou hun geuren. 

Pasen is een nieuw begin, ‘t begin van nieuwe dromen. 
Het is nog klein. Het is nog pril. 
Maar wie het ziet, ziet het verschil. 
De zomer zal weer komen. 

Dan bloeit de tuin als een roos, een hoopvol beeld voor velen. 
Wie in het donker zat verstopt, zal in ‘t zonlicht delen. 

Pasen is een nieuw begin, ‘t begin van nieuwe dromen. 
Het is nog klein. Het is nog pril. 
Maar wie het ziet, ziet het verschil. 
De zomer zal weer komen. 

Dan bloeit de tuin als een roos, voor wie dat kan geloven. 
Wat in de grond verborgen zat, komt dan met kracht naar boven. 

Pasen is een nieuw begin, ‘t begin van nieuwe dromen. 
Het is nog klein. Het is nog pril. 
Maar wie het ziet, ziet het verschil. 
De zomer zal weer komen. 
 

Met bovenstaand lied werd de digitale Paasviering vandaag in alle groepen afgesloten. Bijzonder om op deze                
manier dit belangrijke christelijke feest met elkaar te vieren. Ondanks de vreemde situatie, kijken wij hier                
met een goed gevoel op terug. 

 

We wensen u goede Paasdagen toe,  

 

Het team van de Wilhelminaschool 

 
   

GOED ONDERWIJS MAAK JE SAMEN! 



OnderWijS op afstand 
Goede Vrijdag. Op Goede Vrijdag wordt er geen onderwijs op afstand gegeven. De kinderen (en u als                 

ouders dus ook) zijn vrij. 

OnderWijS op afstand 
Telefonisch contact met de leerkracht. Afgelopen week, vanaf maandag 6 april, hebben de meeste              

ouders de groepsleerkracht(en) van hun kind(eren) telefonisch gesproken. Wanneer u de           

groepsleerkracht nog niet gesproken heeft, wordt u komende week gebeld. Goed om te weten voor u is                 

dat sommige leerkrachten zullen bellen met een anoniem nummer. 

OnderWijS op afstand 
Koningsspelen. Ook de Koningsspelen van vrijdag 17 april worden in een ander jasje gegoten. De               

buurtsportcoaches van Utrechtse Heuvelrug Sportief en Gezond zijn druk bezig met het maken van een               

digitale variant op de ‘normale’ Koningsspelen.  

De normale contactmomenten van deze vrijdag vervallen, alle kinderen krijgen van hun            

groepsleerkracht een uitnodiging voor een moment om 09.45 uur. De leerkracht vertelt dan hoe de               

Koningsspelen eruit zullen zien en deelt dan de link van het programma van de buurtsportcoaches. Dit                

programma duurt van 10.00 uur tot 11.30 uur. Hierna zijn de kinderen vrij.  

Wanneer wij verdere informatie hebben, ontvangt u dit van ons. 

 

Noodopvang. Informatie over de noodopvang is te vinden op de website van de school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOED ONDERWIJS MAAK JE SAMEN! 
 

https://cbswilhelmina.nl/pagina/431827/Actuele-informatie-vanwege-Coronacrisis
https://cbswilhelmina.nl/pagina/431827/Actuele-informatie-vanwege-Coronacrisis

