Tuesday, December 7th, 2021

RE: ELEMENTARY (G1-G5) PLANS FOR JANUARY 2022
Dear Elementary Parents and Guardians,
The school administration has decided that the first week of school for next semester
(January 4th - 7th, 2022) will be ALL Online Learning. This decision is based on regulations
and predictions from government offices regarding holiday travels and suggested measures to
best maintain a COVID-free learning environment that keeps everyone in our community safer.
Learning packets and materials for the first week of school in January will be
available for pick-up this Friday, December 10th, 2021.
Official report cards will also be sent home in the packet.
(Please note: students with unpaid fees will not receive official report cards.)
For January 4th - 7th, students will remain with their original homeroom teachers and follow the
original online schedule and use the same Zoom links for their live classes. Schedules and
Zoom links are available on your student’s SeeSaw.
The option to learn Online only or back Onsite will start Monday, January 10th, 2022. More
information will be communicated about updates to learning options, and parents will be asked
to commit to Onsite or Online learning for the remainder of the semester.
Please note the following for when the On-site Learning option starts January 10th:
● Students must continue to bring their own lunches to on-site classes.
● There will be new schedules for all students; this will be shared the first week of January.
● There will be new antigen tests reporting; this will be shared the first week of January.
Sincerely,
Mrs. Tricia Flagler
Elementary Principal
patricia.flagler@gesthailand.com

P.S. Please see the enclosed On-site Learning Safety Protocols graphics, available in English
and Thai, as a reference for when we offer the on-site option to families.
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