
Hello Blue Heron families, 
 

I hope that this letter finds you all happy and well. Last week, I left my house to go to work for the 
first time in 4 months. On my drive to Blue Heron, I reflected about how much has changed during this 
pandemic. While there have been so many challenges, I thought about what has changed for the better 
because of this unprecedented experience. For me, I have appreciated all of the uninterrupted time spent 
with my husband, 3 little boys, and 2 dogs. From trail runs to board games, I am grateful for having the 
opportunity to be truly present. I hope that you all have also been able to find a moment of gratitude over 
these last few months.  

Yesterday, principals received updates to the Jeffco restart plan directly from Dr. Glass. I wanted 
to ensure that you all received the following information, please see the updated dates and information: 
 

● August 24 - September 4: All students begin classes in a Remote Learning environment. 
 

● August 31 - September 4: Remote learning continues and all students who have selected in-person 
learning will attend an orientation at their school building on a schedule developed by each school. 
Remote-only learners will also have an orientation opportunity, to be developed and planned by each 
school.  
 

● Tuesday, September 8: PreK-5 begins 100% in-person learning (with an ongoing remote-only option). 
Grades 6-12 begin hybrid learning. 

 
As a parent of school aged children, I understand how difficult these decisions are to make and 

how stressful the unknowns can be. While next year will look differently than past school years, I want to 
assure you that whether you choose in person learning or remote learning for your child, at Blue Heron, 
your child will thrive. It is my top priority to ensure that your children are first and foremost safe and happy 
and engaged in joyful, rigorous, and personalized learning daily while also feeling connected as a 
member of the Blue Heron Elementary community. Over the next few weeks, I will be collaborating with 
the Blue Heron staff and district personnel to design school-wide safety procedures such as pick up and 
drop off, daily health screenings, cohort assignments, social distancing, and hand sanitizing measures. In 
order to help us best plan for these routines, if you haven’t already done so or have changed your mind 
on the type of learning you selected, please click here to take the survey selecting your choice for remote 
or in person learning.  

I will continue to send Blue Heron specific information in the coming weeks. Please don’t hesitate 
to reach out to me directly with any questions you may have. Even if I may not have the answer, I will be 
able to elevate your questions to find an answer. I can’t wait to meet all of you and work with your children 
this year. I am honored to be your new principal. 
 
 
Sincerely, 
 
 
Anne Larkin 
Principal 
Blue Heron Elementary 
Anne.Larkin@Jeffco.k12.co.us 
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWTl9HXuSZyFlnI5w9PzXL3dpmsll2cYsgVttKY5P2h7fG5Q/viewform


Hola familias de Blue Heron, 
 
Espero que esta carta los encuentre a todos felices y bien. La semana pasada, salí de mi casa para ir a 
trabajar por primera vez en 4 meses. En mi viaje a Blue Heron, reflexioné sobre cuánto ha cambiado 
durante esta pandemia. Si bien ha habido tantos desafíos, pensé en lo que ha cambiado para mejor 
debido a esta experiencia sin precedentes. Para mí, he apreciado todo el tiempo ininterrumpido que pasé 
con mi esposo, 3 niños pequeños y 2 perros. Desde carreras hasta juegos de mesa, estoy agradecido 
por tener la oportunidad de estar realmente presente. Espero que todos hayan podido encontrar un 
momento de gratitud en estos últimos meses. 
Ayer, los directores recibieron actualizaciones del plan de reinicio de Jeffco directamente del Dr. Glass. 
Quería asegurarme de que todos hayan recibido la siguiente información, consulte las fechas y la 
información actualizadas: 
 
24 de agosto - 4 de septiembre: todos los estudiantes comienzan las clases en un entorno de 
aprendizaje remoto. 
 
31 de agosto - 4 de septiembre: el aprendizaje remoto continúa y todos los estudiantes que hayan 
seleccionado el aprendizaje en persona asistirán a una orientación en el edificio de su escuela en un 
horario desarrollado por cada escuela. Los alumnos remotos también tendrán una oportunidad de 
orientación, que será desarrollada y planificada por cada escuela. 
 
Martes 8 de septiembre: PreK-5 comienza el aprendizaje 100% en persona (con una opción continua 
solo remota). Grados 6-12 comienzan el aprendizaje híbrido. 
 
Como padre de niños en edad escolar, entiendo lo difíciles que son tomar estas decisiones y lo 
estresantes que pueden ser las incógnitas. Si bien el próximo año se verá diferente a los años escolares 
anteriores, quiero asegurarle que si elige el aprendizaje en persona o el aprendizaje remoto para su hijo, 
en Blue Heron, su hijo prosperará. Es mi principal prioridad asegurarme de que sus hijos estén seguros y 
felices, y que participen diariamente en un aprendizaje alegre, riguroso y personalizado, al mismo tiempo 
que me siento conectado como miembro de la comunidad de Blue Heron Elementary. Durante las 
próximas semanas, colaboraré con el personal de Blue Heron y el personal del distrito para diseñar 
procedimientos de seguridad en toda la escuela, como recoger y dejar, exámenes de salud diarios, 
asignaciones de cohortes, distanciamiento social y medidas de desinfección de manos. Para ayudarnos 
a planificar mejor estas rutinas, si aún no lo ha hecho o ha cambiado de opinión sobre el tipo de 
aprendizaje que seleccionó, haga clic aquí para completar la encuesta seleccionando su elección para el 
aprendizaje remoto o en persona. 
Continuaré enviando información específica de Blue Heron en las próximas semanas. No dude en 
comunicarse conmigo directamente con cualquier pregunta que pueda tener. Incluso si no tengo la 
respuesta, podré elevar sus preguntas para encontrar una respuesta. No puedo esperar para conocerlos 
a todos y trabajar con sus hijos este año. Me siento honrado de ser su nuevo director. 
 
Sinceramente, 
 
 
Anne Larkin 
Principal 
Blue Heron Elementary 
Anne.Larkin@Jeffco.k12.co.us 



Xin chào các gia đình Blue Heron, 
 
Tôi hy vọng rằng lá thư này tìm thấy tất cả các bạn hạnh phúc và tốt. Tuần trước, tôi rời nhà đi làm lần 
đầu tiên sau 4 tháng. Trên đường đến Blue Heron, tôi đã suy nghĩ về việc đã thay đổi bao nhiêu trong đại 
dịch này. Trong khi đã có rất nhiều thử thách, tôi nghĩ về những gì đã thay đổi tốt hơn vì trải nghiệm chưa 
từng có này. Đối với tôi, tôi đã đánh giá cao tất cả thời gian không bị gián đoạn dành cho chồng tôi, 3 cậu 
con trai nhỏ và 2 chú chó. Từ đường chạy đến trò chơi trên bàn cờ, tôi rất biết ơn vì có cơ hội được hiện 
diện thực sự. Tôi hy vọng rằng tất cả các bạn cũng đã có thể tìm thấy một khoảnh khắc của lòng biết ơn 
trong vài tháng qua. 
Hôm qua, các hiệu trưởng đã nhận được cập nhật cho kế hoạch khởi động lại Jeffco trực tiếp từ Dr. 
Glass. Tôi muốn đảm bảo rằng tất cả các bạn đã nhận được thông tin sau đây, vui lòng xem ngày và 
thông tin cập nhật: 
 
24 tháng 8 - 4 tháng 9: Tất cả học sinh bắt đầu các lớp học trong môi trường Học tập từ xa. 
 
Ngày 31 tháng 8 - ngày 4 tháng 9: Việc học từ xa tiếp tục và tất cả các học sinh đã chọn học trực tiếp sẽ 
tham dự buổi định hướng tại tòa nhà của trường theo lịch trình được phát triển bởi mỗi trường. Những 
người học chỉ từ xa cũng sẽ có cơ hội định hướng, được phát triển và lên kế hoạch bởi mỗi trường. 
 
Thứ Ba, ngày 8 tháng 9: PreK-5 bắt đầu học trực tiếp 100% (với tùy chọn chỉ từ xa đang diễn ra). Lớp 
6-12 bắt đầu học lai. 
 
Là cha mẹ của những đứa trẻ ở độ tuổi đi học, tôi hiểu những quyết định này khó khăn đến mức nào và 
mức độ căng thẳng của những điều chưa biết có thể gây ra. Mặc dù năm tới sẽ khác so với những năm 
học trước, tôi muốn đảm bảo với bạn rằng dù bạn chọn học trực tiếp hay học từ xa cho con bạn, tại Blue 
Heron, con bạn sẽ phát triển mạnh. Ưu tiên hàng đầu của tôi là đảm bảo rằng con cái của bạn trước hết 
là an toàn và hạnh phúc và tham gia vào việc học tập vui vẻ, nghiêm túc và được cá nhân hóa hàng ngày 
trong khi cũng cảm thấy được kết nối như một thành viên của cộng đồng Tiểu học Blue Heron. Trong vài 
tuần tới, tôi sẽ hợp tác với nhân viên của Blue Heron và nhân viên quận để thiết kế các quy trình an toàn 
cho toàn trường như đón và thả, kiểm tra sức khỏe hàng ngày, phân công đoàn hệ, xa cách xã hội và 
các biện pháp vệ sinh tay. Để giúp chúng tôi lên kế hoạch tốt nhất cho những thói quen này, nếu bạn đã 
thực hiện hoặc đã thay đổi suy nghĩ về loại hình học tập bạn đã chọn, vui lòng nhấp vào đây để thực hiện 
khảo sát lựa chọn cho việc học từ xa hoặc học cá nhân. 
Tôi sẽ tiếp tục gửi thông tin cụ thể của Blue Heron trong vài tuần tới. Xin đừng ngần ngại liên hệ trực tiếp 
với tôi với bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có. Ngay cả khi tôi có thể không có câu trả lời, tôi sẽ có thể nâng 
cao câu hỏi của bạn để tìm câu trả lời. Tôi có thể chờ đợi để gặp tất cả các bạn và làm việc với con của 
bạn trong năm nay. Tôi rất vinh dự là hiệu trưởng mới của bạn. 
 
 
Trân trọng, 
 
 
Anne Larkin 
Hiệu trưởng 
Blue Heron Elementary 
Anne.Larkin@Jeffco.k12.co.us 
 


