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Дорогі батьки,
Наші перші онлайн-уроки минулої суботи пройшли успішно - вчителі були раді бачитись з
майже всіма учнями від Садочку до 7-го класу, що підключились до Інтернету через
платформу «Zoom» та спілкувались через «Seesaw».
Велика подяка вам, шановні батьки. що ви допомогли дітям бути зорганізованими до
уроків. Ви подбали щоб були роздруковані матеріали до уроків, щоб був комп’ютер, ipad у
відповідному місці для навчання і що ви їх підтримували у виконанні завдань.
Дякуємо за ваші коментарі, відгуки які отримали вчителі, що ви цінуєте їхню додаткову
роботу і старання в цих незвичних обставинах дистанційного навчання. Надалі працюймо у
співпраці, по мірі можливості, на добро нашим дітям. Разом будемо чудова шкільна
команда!
Дорогенькі наші мами і бабусі, вітаємо вас з Днем Матері!
«Хай лиш радість дарують діти, і здоровими росли.
Щастя, мир, добро, удачі, у життя вам принесли!»

Dear Parents,
Our first online lessons last Saturday, were successful - teachers were pleased to see almost all
students, from Kinder to Year 7, who connected online via Zoom and Seesaw.
Thank you so much for helping your children to be organised for their lessons, that required
worksheets were printed, all had computers or ipads ready in a suitable place for study and that
you were able to support them in completing activities.
Thank you for your comments and feedback to the teachers, that you appreciate their extra work
and effort in this challenging and unfamiliar time of distance learning. Let’s continue on, working
together, the best we can, for the benefit of our children. Together we make a great team!
To our dear mothers and grandmothers, best wishes for a wonderful Mother’s Day!
«May your children give you joy and grow healthy.
That they bring you happiness, peace, goodness and good luck in your life!»

