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20 March 2020 
 
 
Dear Parents and Guardians 
 
Firstly, may I apologise for the bombardment of information coming to you, however I 
do want to keep you as up dated as I can over the coming weeks.  
 
Uncertainty surrounds all our lives at the minute, however, I would like to make it clear 
to you that the school staff are never far away. 
 
Later today I will send further correspondence detailing how you can stay in contact 
with the school, find out what is going on from a school perspective as well as 
guidance we take from the Scottish Government and the City of Edinburgh Council.  
 
With regards to home learning packs we will be giving those to the children to take 
home today. 
 
If your child is not at school today, the packs will be available in the playground for 
pick up after 12:10pm. 
 
If you are self-isolating or unwell, do not attend. Your child’s pack will be 
delivered to you next week by hand or by post. 
 
For the avoidance of doubt, all school settings including nurseries will be 
closed next week to all pupils and staff.  There will be no exceptions.  
 
As always please get in touch with the school if you have any questions or queries 
and be assured that all information you have received up to the point of this message 
is exactly what the school has received as well. 
 
Kind regards.  
 
Yours sincerely 
 

Martin McCann 

 
Martin McCann 
Acting Head Teacher 
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Drodzy rodzice/ opiekunowie,  
 
Po pierwsze pragnę przeprosić za bombardowanie Państwa informacjami, ale 
chciałbym aby byli Państwo tak poinformowani jak tylko to możliwe w nadchodzących 
tygodniach.  
 
Nasze życie jest pełne niepewności w tym momencie, ale chciałbym Państwa 
zapewnić, że pracownicy szkoły nigdy nie są daleko.  
Jeszcze dziś wyślemy Państwu dalszą korespondencje wyjaśniającą jak pozostać w 
kontakcie ze szkołą, dowiadywać się co się dzieje jeśli chodzi o sprawy szkolne, a 
także o zalecenia, które będziemy otrzymywać ze Szkockiego Parlamentu i Rady 
Miasta Edynburg. 
Jeśli chodzi o zestawy z pracą do wykonania w domu, będziemy je rozdawać 
dzieciom dzisiaj.  
 
Jeśli Państwa dziecka nie ma dziś w szkole, zestawy będą do odebrania na boisku 
szkolnym po 12.10. 
Jeśli pozostają Państwo w izolacji lub nie czują się dobrze, proszę nie 
przychodzić. Zestaw dla Państwa dziecka zostanie doręczony w przyszłym 
tygodniu pocztą lub przez kogoś.  
 
Dla pewności- wszystkie placówki szkolne, w tym przedszkola, będą w 
przyszłym tygodniu zamknięte dla uczniów i pracowników. Bez wyjątków.  
 
Tak jak zawsze prosimy o kontakt ze szkołą jeśli mają Państwo pytania i zapewniamy, 
że  informacje, które Państwo od nas do tej pory otrzymali są to dokładnie te same 
informacje, które my otrzymaliśmy jako szkoła. 
 
Yours sincerely 
 

Martin McCann 

 
Martin McCann 
Acting Head Teacher 
 
 
 
 
 


