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Dear Parents, 

As you all are well aware that every Friday last hour we run INTEREST CLUBS for the students. These interest clubs will 

aim at developing different vital skills in the students. With the same purpose in mind, we feel very happy & excited to 

announce that from this Friday onwards, we are beginning with 4 new clubs and they are as under:- 

1. Meal Planning:- Fireless cooking – Juices, shakes and other food items 

2. S.E.W.A. (Social Empowerment through Work and Action):-  Awareness about Nature & Environment followed 

by small social welfare campaigns 

3. Literary Club:- Enhancement & Development of all three languages (English, Hindi & Gujarati) through stories, 

drama, and other such activities. 

4. Music & Dance Club:- A combination of both, where one group will sing and play live music while the other 

children will dance on the same. 

For the same, your child needs to give us his/her choice/preferences of the clubs. As per the number of students needed 

in the club, he/she will be allotted the club out of one of his/her preferences. 
 

Please fill in your child’s INTEREST CLUB PREFERENCE and send it by 24th April, 2018 i.e. Tuesday 

Name of the Child: - ____________________________________  Grade:_____________________________ 

1st Choice:-________________ 2nd Choice:-____________________Signature of the Parent:________________ 

Your child may have to bring certain materials/instruments from home as per the requirements of the club. Though it 

would be voluntary, but bringing the same would help them learn and apply the skills more efficiently. 

Note: - Please help the child to understand and choose the clubs of his/her own likings/Interests.   
English by : Nishee Nathwani              Approved by : Shivani Acharya 

 

 

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 

 Grade 1 to 3                     20th April, 2018 
CIRCULAR 

સજુ્ઞ ળાીશ્રી, 
જણાળળાનુું કે આ શૌ રરચિત છો કે દર શકુ્રળારે આણે ઇન્ટ્રેષ્ટ કબ િાળીએ છીએ. આ ઇન્ટ્રેષ્ટ કબ એ બાલકનો શળાાગી વળકાશ 
અને સષુપુ્ત કાયા કૌલ્ય પ્રવતભાનો વળકાશ કરે છે. તેથી આ ળખતે આણી ાલા ઇન્ટ્રેષ્ટ કબ માું 4 (િાર) નળી કબ નો ઉમેરો કરળા 
જઇ રષી છે. તે 4 નળી કબ નીિે મજુબ દાાળે છે. 
(1) Meal Planning (ભોજન શબુંવધત આયોજન) : આ કબમાું ગેશનો ઉયોગ કયાા ળગર અગ અગ ળાનગી જેમ કે જ્યશુ, ેક, ળગેરે 
જેળી ળાનગી બનાળળાની પ્રવ્રવુત કરળામાું આળે. 
(2) શેળા (S.E.W.A.) : (યાાળરણ અને શામાજજક જન-જાગ્રવુત અચભયાન)  જેળી વળવળધ પ્રવ્રવુત કરાળળામાું આળેં.  
(3) શુંગીત-ન્રતુ્ય : આ કબ માું શુંગીત-ન્રતુ્યનો શુંગમ ષે. જેમાું બાલકનુું એક જૂથ ગાે અને તેજ ગીત ર બીજૂ જૂથ ન્રતુ્ય કરે. 

(4) ભાવા કૌલ્ય: આ કબ માું ત્રણેય ભાવા (1) રષન્ટ્દી (2) ગજુરાતી (3) અગ્રેજી 
           આ પ્રમાણે આના બાલકને કબની શુંદગી કરળાની રષેે. અને વળધાથીઓની શુંખ્યા પ્રમાણે તેમણે કરે શુંદગી માુંથી 
કોઇ એક કબ માું શુંદગી આળામાું આળે. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

રસ ધરાતાાં વદ્યાથીઓએ તા. 24 એવિલ, 2018 - માંગળાર સધુીમાાં ભરેલુાં નોંધણી ત્રક જમા કરાા વનેદન છે. 
બાલકનુું નામ : _______________________________________ધોરણ : _______________ 
પ્રથમ શુંદગી : ___________________રિવતય શુંદગી : ____________________માતા – વતા ની શરષ : _______    બાલકોએ 
શુંદ કરે કબની જરૂરીયાત પ્રમાણે તેના શાધન-શામગ્રી ઘરેથી ાળી કાે. તેનો ષતેએુ ષે કે બાલકના કાયા કૌલ્યનો વળકાશ થાય. 
નોધ: આશ્રી બાલકને મનશુંદ કબ ની શુંદગી કરળા માટે આ યોગ્ય માગાદાન આો જેથી તેમની પ્રવતભા ક્તતનો વળકાશ 

થાય. 
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