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Grade 2 & 3                     16th July, 2019 
CIRCULAR 

Dear Parents, 

As you all are well aware that every Friday we conduct INTEREST CLUBS for the students. These interest clubs will aim at 

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

that from next month onwards, we are beginning with 3 new clubs and they are as under:- 

1. Art & Craft Club: - Nurturing and developing their creative and designing skills through varied craft works. 

2. Mind & Fun Games Club:- Developing metal and kinaesthetic skills through activities.  

3. Music & Dance Club: - A combination of both, where one group will sing and play live music where as 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 20th July, 2019 i.e. Saturday 

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.   
 

Drafted by: Riddhi Dodhia              Gujarati by : Dharmendrasinh Solanki   Approved by: Shivani Acharya 

 

 

 

રિત્ર 

સજુ્ઞ લારીશ્રી, 
 આ સૌ સાયી યીતે જાણો છો કે દય શકુ્રલાયે અભો ઇન્ટ્રેસ્ટ ક્લબ્સ ચરાલીએ છીએ. આ ઇન્ટ્રેસ્ટ ક્રબ્સ નો ઉદે્દળ વલદ્યાથીઓભાાં 
વલવલધ આલશ્મક કૌળલ્મ વલકસાલલાનો છે. એ જ હતેનેુ ધ્માનભાાં યાખીન,ે અભો આને જણાલતાાં ખફૂ ઉત્સાહહત છીએ કે અભે 3 નલા 
ક્રબ્સની ળરૂઆત કયી યહ્યા છીએ અને તે નીચે પ્રભાણે છે.  

1. આટટ & ક્રાફ્ટ ક્લફ - વવધ ક્રાફ્ટ કાર્યો દ્વાિા તેમની િચનાત્મક અને રિઝાઇવનિંગ કુવળતાને વકસાી અને વકાસ કિો 
2. માઇન્ટ્િ & પન ગેમ્સ ક્લફ - પ્રવવૃિઓ દ્વાિા માનવસક અને ગવતફોધક કુવળતા વકસાી
3. મ્યઝુીક & િાન્ટ્સ ક્લફ - ફનેંનુ ંવમશ્રણ, જર્યાં એક ગ્રુ લાઈ મ્યઝુીક િ ગાવે અને અન્ટ્ર્ય ફાળકો તેના િ નતૃ્ર્ય કિવે 

 

 જે ભાટે, આનાાં ફાકે અભોને તેભની ક્રફ સાંદગી આલાની જરૂય છે. ક્રફભાાં આલશ્મક વલદ્યાથીઓની સાંખ્મા અનસુાય, તેને 
/ તેણીની સાંદગીઓભાાંથી ક્રફ પાલલાભાાં આલળે.  

 

વનમ્નોક્ત ઇન્ટ્રેસ્ટ ક્લબ્સ સાંદગીની વલગત બયી અને તા. 20 જુલાઇ, 2019 - વવનાિ સધુીભાાં ભોકરલા વનલેદન છે.  
વલદ્યાથીનુાં નાભ : - __________________________________________________________________ધો.________________ 
પ્રથભ સાંદગી : - _______________________________________ દ્વિતીમ સાંદગી:___________________________________ 
લારીની સહી : __________________________________________ 
 આના ફાકે ક્રફની જરૂયીમાત પ્રભાણે ક્યાયેક ઘયેથી અમકૂ સાભગ્રી/સાધનો રાલલાના યહળેે, જે સ્ૈચ્છિક હળે યાંત ુતેના 

િાયા તેભને કૌળલ્મ લધ ુસાયી યીતે વલકસાલલાભાાં ભદદરૂ ફની યહળેે.   
આબાય સહ...  

નોંધ : આના ફાકને સભજાલી તેભની સાંદગી / યસ મજુફનુાં ક્રફ સાંદ કયલાભાાં ભદદરૂ ફનલા આન ેવનલેદન છે.  
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