
Radhika EduCare School (CBSE No. : 430324) 
Near JMC Water Tank, Mahaprabhuji Bethak Road, Jamnagar - 1. 
 0288-2571200/01, Mo. 86904 30302, 93282 30302 
 contact@radhikaschool.com  Web: www.radhikaschool.com 

LKG & UKG                27th November, 2019 

Circular – Showcase of Understanding 
Dear Parents (LKG & UKG),  

We are excited to inform you that this year Radhika EduCare School has given a new form to Making Learning Visible 

(MLV) - “Showcase of Understanding” which is a display of knowledge, skills & information through art, drama & 

music by students of LKG & UKG. It will be conducted on 30th November, 2019, Saturday. 

The DRESS CODE for the students will be as follows: 

LKG – Black T-shirt/Shirt, Blue Jeans & White Socks. School I-Card is compulsory. Girls need to tie two pony tails along 

with black bands.  

UKG - White T-shirt/Shirt, Blue Jeans & White Socks. School I-Card is compulsory. Girls need to tie two pony tails along 

with black bands. 

Note: 

 Students do not have to bring bags on the day of the event. They are required to bring along a water bottle. Snacks 

will be provided by the school. Further details will be sent to you on a later date. 

 Each and every child will be participating in the event. So please make sure that your child do not remain absent 

from tomorrow onward till 30th November, 2019. 

 On 30th November, 2019, students will be going home along with parents. Thank you. 

સજુ્ઞ લારીશ્રી, 
 અભે તભને જાણ કયલા ઉત્વાહશત છીએ કે આ લે યાધધકા એ ડ્યકેુય સ્કૂર દ્વાયા ભેહકિંગ રધનિંગ ધલઝઝફર(MLV) એક નવુું સ્લરૂ 
આપ્ુું છે  - “વોકેઇસ ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ન્ડગ”  કે જેભાું એલકેજી તથા યકેુજી નાું ધલદ્યાથીઓએ દ્વાયા કળા, નાટય તથા સગંીત ડ ે
જ્ઞાન, કુવળતા તથા માહિતીનુ ંપ્રદવશન કયલાભાું આલળે. જે 3૦ નેમ્બર, 2019, વનનારના યોજ મોજલાભાું આલળે. 
ધલદ્યાથીઓએ ભાટે ડે્રસકોડ નીચે મજુફ યશળેે:  
 એલકેજી  - બ્રેક ટી-ળટટ / ળટટ , બ્લ ુજીન્વ અને વપેદ ભોજાું. સ્કૂર આઇ-કાડ્ટ પયજજમાત છે. છોકયીઓને કાી ફેન્ડ્ વાથે ફે ોની 
  ફાુંધલાની યશળેે. 
 યકેુજી -  વપેદ ટી-ળટટ / ળટટ, બ્લ ુજીન્વ અને વપેદ ભોજાું. સ્કૂર આઇ-કાડ્ટ પયજજમાત છે. છોકયીઓને કાી ફેન્ડ્ વાથે ફે ોની  
  ફાુંધલાની યશળેે. 
નોંધ:  

 ધલદ્યાથીઓએ ઇલેન્ટનાું હદલવે ફેગ રાલલાની જરૂય નથી. તેઓને ાણીની ફોટર વાથે રાલલાની છે. અલ્ાશાય સ્કૂર દ્વાયા 
આલાભાું આલળે. લધ ુધલગતો આણે શલે છીની તાયીખભાું જણાલલાભાું આલળે. 

 દયેક ફાક ઇલેન્ટભાું બાગ રેળે. તેથી કૃા કયીને ધ્માન યાખળો કે આલતીકારથી 30 નલેમ્ફય, 2019 સધુી આનુું ફાક 
ગેયશાજય ન યશ.ે  

 તા. 30-11-2019 - ઇલેન્ટ ના યોજ લારીઓએ કામટક્રભ ણૂટ થમા ફાદ ફાકને સ્કૂરથી ઘયે વાથે રઇ જલાનાું યશળેે.  
આબાય વશ... 
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