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20 March 2020 
 
Dear Parents and Guardians 
 
As the school building will be closed as of next week I would like to direct you to the best 

means of contacting the school. 

1.      The school email account:  

 admin@st-ninians.edin.sch.uk 
 
 This account will be monitored daily and we will strive to get all issues answered as 
 soon as possible either through a phone call or email. 

 Please contact us with any queries or questions you have and do not think any issue 
 is too small. We are here to help and support and are more than happy to do so. 

2.     The school twitter account. 

 @StNiniansRCPS 

 Please follow us at the above handle. 

 This is where most of our reporting on learning will happen, videos and pictures of 

pupils work and what others in your pupil’s class have been getting up to. 

 It would be greatly appreciated for the health and wellbeing of all, staff and pupils and 

families, that we keep in contact as much as possible over the coming weeks and the 

great St Ninian’s character will shine through over social media. 

 The staff will miss the children hugely and twitter will provide us with the most instant 

way to keep in touch. 

 If you are unsure of some teaching point at home you can just get in touch with our 

twitter page where teachers will post hints and tips so see you through. 

 The Nursery will also be posting some learning for nursery pupils, reading stories and 

doing daily exercise routines that the children are well used to. 

 Twitter will be a great place to keep our community connected. 

3.        The school website. 

 www.st-ninians.edin.sch.uk 

 When the school are given information we will have this sent out to you in the same 

way as this letter finds you. 
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 We have a special COVID19 section on our school website where all official whole 

school correspondence will be added.   

  Over the next few weeks please be assured that St Ninian’s RC Staff will be there with 

their continued dedication and support of your children. 

Kind regards.  

Yours sincerely 
 

Martin McCann 

 
Martin McCann 
Acting Head Teacher 
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20 marca 2020 
Drodzy rodzice i opiekunowie! 
Jako, że budynek szkoły będzie zamknięty w przyszłym tygodniu chciałbym pokierować 
Państwa w jaki sposób najlepiej kontaktować się ze szkołą. 
1.     Szkolne konto mailowe 
 admin@st-ninians.edin.sch.uk 
To konto będzie sprawdzane codziennie i będziemy starać się jak najszybciej odpowiedzieć 
na wszystkie problemy drogą telefoniczną lub e-mailową.  
Proszę kontaktować się z nami z wszelkimi pytaniami jakie będziecie Paśtwo mieć i nie 
myśleć,że jakieś pytanie jest nieistotne. Jesteśmy po to, aby pomagać i wspomagać i z chęcią 
to zrobimy. 
 
2.     Szkolne konto na Twitterze 
 @StNiniansRCPS 
Proszę nas obserwować pod powyższym adresem. Tutaj będzie wiekszość relacji z nauki, 
filmy i zdjęcia prac uczniów i tego co inne dzieci w danej klasie beda robić 
Byłoby dobrze, ze względu na zdrowie i dobre samopoczucie wszystkich- pracowników, 
uczniów i rodzin, abyśmy, na ile to możliwe, pozostawali w kontakcie przez nadchodzące 
tygodnie i wspaniały charakter St. Ninian’s  był  widoczny na mediach społecznościowych. 
Kadra będzie bardzo tęsknić za dziećmi i twitter pozwoli nam pozostać w najszybszym 
kontakcie. 
Jeśli nie będą Państwo pewni co do nauki zadanych materiałów, będą Państwo mogli 
kontaktować się z naszym twitterem, gdzie nauczyciele będą umieszczać wskazówki i rady, 
aby Państwu pomóc. 
Przedszkole również będzie zamieszczać materiały do nauki dla uczniów, opowiadania do 
czytania i codzienne zajęcia z aktywności fizycznej, do których dzieci są przyzwyczajone. 
Twitter będzie świetnym miejscem, gdzie nasza społecznośc będzie pozostawać w  kontakcie. 
 
3.        Szkolna strona internetowa. 
 www.st-ninians.edin.sch.uk 
Kiedy będziemy otrzymywać nowe informacje, będą one wysłane do Państwa w  podobnej 
formie jak ten list. 
Mamy specjalną sekcję COVID 19 na naszej szkonej stronie internetowej, gdzie będzie 
zamieszczona cała oficjalna korespondencja.  
 Pragniemy Państwa zapewnić, że przez najbliższe tygodnie pracownicy szkoły St.Ninian’s 
będą z oddaniem kontynuować pracę z Państwa dziećmi. 
 
 Z poważaniem, 
 

Martin McCann 

 
Martin McCann 
Acting Head Teacher 
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