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Beste ouders/verzorgers,
Er zijn inmiddels twee weken verstreken dat de scholen gesloten zijn in Nederland. Twee
weken waarin de kinderen, zo goed en kwaad als dat gaat, thuis werken aan hun
schooltaken. We hopen dat het goed gaat met u allemaal!
De school is gesloten voor kinderen maar het onderwijs gaat door. Het team werkt hard aan
het optimaliseren van het thuis leren. We helpen en inspireren elkaar om zo samen de juiste
manier te vinden om af te stemmen met de kinderen en verbonden te blijven. Ook het
contact met u als ouders vinden we belangrijk.
Onlangs heeft u, als het goed is, een mail ontvangen over Social Schools; een
communicatieplatform waarmee met u, en in een later stadium met de kinderen, kunnen
communiceren. Al vele ouders hebben inmiddels de app geïnstalleerd en zijn gekoppeld aan
de juiste groepen. Nog geen koppelcode ontvangen? Stuur een mail naar
directie.gv@skovv.nl Wanneer de meerderheid van de ouders is gekoppeld gaan we de app
in gebruik nemen. Tot die tijd wordt u, zoals gebruikelijk, via de mail geïnformeerd. Op de
facebooksite van school plaatsen we gymchallanges, filmpjes vanuit het dierenhok en meer.
Berichten als deze zullen in de toekomst ook via social schools worden verzonden.
Deze week heeft u een brief gekregen van onze bestuurder met ondersteunende woorden.
We sluiten deze nieuwsbrief af met de laatste alinea uit zijn brief:
Het is niet duidelijk hoelang de scholen gesloten blijven. Als het onderwijs thuis niet goed
gaat, of de spanningen te groot worden is het belangrijk om hulp te vragen. U kunt altijd de
leerkrachten vragen om tips en hulp. Ook wanneer de middelen thuis ontbreken om goed
onderwijs te kunnen volgen, kunt u dit bij de school aankaarten. Samen kan dan bekeken
worden hoe de ondersteuning beter kan en welke afspraken we daarover kunnen maken.
Het team van de Groene Vallei staat voor u en uw kinderen klaar.
Heel veel sterkte de komende tijd, blijf gezond en help elkaar.

