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અમે તમારા અવાજની કદર કરીએ છીએ
અને ઇચ્છીએ છીએ કે તમે અમારી

સધુારણાની યાત્રામાાં અમારી સાથે જોડાઓ.

પિત/ૃસભંાળ રાખનાર સદેંશાવ્યવહાર
બાળકોના માતા-પિતા/સાંભાળ રાખનારાઓ
સાથેના તમામ િત્રવ્યવહારની જાણ
ઇમેઇલ અન/ેઅથવા સ્કૂલ ગેટવે એિ દ્વારા
કરવામાાં આવશે. કૃિા કરીને તમામ
માતાપિતા/કાળજી લેનારાઓ એ સપુનપિત
કરી શકે છે કે તમેણે શાળાની મખુ્ય
ઓફિસને ઇમેઇલ એડ્રસે પરુૂાં િાડ્ુાં છે અને
સ્કૂલ ગેટવે એપ્લલકેશન ડાઉનલોડ કરી છે.

તાજેતરના સમાચારો, પ્રવાસો અને
ક્લબમાં ફેરફારો સાથે અિડેટ રહવેા માટે
દરરોજે તમારા ઇમેઇલ / એપ્લલકેશનને
તિાસવ ં મહત્વપરૂ્ણ છે.

બધા માતાપિતાનો આભાર કે જેઓ વાાંચન િર ખલુ્લા
વગગખાંડ સત્રમાાં અને ફ્લેશ એકેડેમી માતાપિતાની
મીફટિંગ માટે આવ્યા હતા. તમારામાાંના ઘણાને જોઈને
અને બધા પ્રપતસાદ બદલ આભાર માનવો એ ખબૂ જ
સારુાં હત ુાં.

Diary Dates

28th February Y3 માશગલ આર્ટગસ
વકગશોિ

3rd March પવશ્વ પસુ્તક ફદવસ 
ફદવસભર મનોરાંજક 
પ્રવપૃિઓ.

7th March Y5 અને Y6
માતાપિતાને વાાંચન 
િાઠ 9-9.30 જોવા 
આમાંત્રણ અિાયુાં

16th March Y4 કમ્પલયફુટિંગ વકગશોિ

16th and 17th

March
ર્ટ પવક્રોસ પ્રાણી
સાંગ્રહાલયની Y3 ટ્રીિ

બેડપમિંટન ઈંગ્લેન્ડની 
મલુાકાત

સ રક્ષા
ડેઝિગ્નટેેડ સેિગાફડિંગ લીડ શ્રીમતી ગેધરમ છે, પમસ
સાઉથવેલ ડલેયટુી સિેગાફડિંગ લીડ છે અને સેન્કો,
શ્રીમતી રેબાઉલ્ડ ડેલયટુી સેિગાફડિંગ લીડ છે.

પવશ્વ પ સ્તક દદવસ
પવશ્વ પસુ્તક ફદવસ ગરુુવારે ૩ જી માચે થાય છે અને
ઉજવણી કરવા માટે આિણે ફદવસભર ઘણી
મનોરાંજક પ્રવપૃિઓ કરીશુાં.
અમે ઇચ્છીએ છીએ કે બાળકો એક ઉિેજક શબ્દમાાં
સજ્જ થઈને આવે. વગગના બાળકો સાથે પવચારો શેર
કરવામાાં આવશે અને અમે તમને બાળકોને કોસ્ચ્યમુ
બનાવવામાાં મદદ કરવા અને શબ્દ અને તેની
વ્યાખ્યાથી િફરઝચત થવા માટે પ્રોત્સાફહત કરીએ
છીએ.

અમે એમ િણ ઇચ્છીએ છીએ કે તેઓ તે ફદવસે
યોજાયેલી કેટલીક સ્િધાગઓ અને ઇનામો માટે એક
િાઉન્ડનુાં દાન લાવે અને એકઠાાં થયેલાાં બધાાં નાણાાં
શાળા માટે વધુ પસુ્તકો ખરીદવામાાં જશે.
વલ્ડગ બકુ ડે િેપમલી હબ િર તમે તમારા બાળક સાથે
ઘરે આનાંદ માણી શકો તે માટે ઘણાાં મનોરાંજક વાાંચન
પવચારો અને સાંસાધનો િણ છે, જે તમે
www.worldbookday.com/families/
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સ્િર્ાણના પવજેતાને વાચંી રહ્યા છે!

પ્રધાનમાંત્રીએ કહ્ુાં હત ુાં કે, અસામાન્ય સ્થળ
સ્િધાગમાાં રીફડિંગ જીતવા બદલ ધોરણ
5એસઆરમાાંથી નરૂ એચ.

ઘણા બધા બાળકોને તેમની સર્જનાત્મકતાનો
ઉિયોગ કરતા અને અડધા કાયગકાળમાાં
વાાંચનમાાં વ્યસ્ત રહતેા જોઈને તે ખબૂ જ સુાંદર
હત ુાં.
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વળાકં પથયેટર ટ્રીિ
9મી િેબ્રઆુરીએ પમસ સાઉથવલે અને શ્રીમતી
વેન્ડેન ધ કવગ પથયેટરમાાં 'મીલ વન' જોવા માટે
બાળકોનાાં એક જૂથને લઈ ગયાાં. આઇવર
કટલરના બાળકોના પસુ્તકમાાંથી સ્વીકારવામાાં
આવેલો, મીલ વન એ સાંગીત, ગીતો, નતૃ્ય,

આકર્ગક અંદાજો અને ઓગમેન્ટેડ ફરયાઝલટી
સરપ્રાઇિથી ભરેલો એક જાદુઈ િાફરવાફરક શો
છે.

પથયેટરની મારી સફર
જ્યારે મેં પથયેટરમાાં જવાનુાં શરૂ કયુું, ત્યારે મેં મારા
જીવનસાથી સાથે વાત કરી. આ શો દરપમયાન, મને જે બ્રોશર
આિવામાાં આવ્યુાં હત ુાં તેમાાં જે દ્રશ્યો બતાવવામાાં આવ્યા હતા
તે શોધવાનો હુાં પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો. મેં કેટલાકને જોયા િણ
તે બધા નહીં. આ શો બાદ કલાકારો આિણને ઘણા બધા પ્રશ્નો
પછૂવા દે છે. જ્યારે અમે શાળાએ િાછા િયાગ, ત્યારે હુ ાં અને
મારો પમત્ર ઘણી વાતો કરતા હતા. જ્યારે અમે િાછા િયાગ
ત્યારે મને પમસ સાઉથવલેથી આનાંદ થયો કારણ કે તે જ
અમને ત્યાાં લઈ ગઈ હતી.

એમ રાંગારા દ્વારા, 4CS
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બાળકોન ં માનપસક સ્વાસ્્ય સલતાહ
'સાથે ગ્રો રુ્ગેધર'નો અથગ શુાં થાય છે તે સમજવા માટે
અમે ભેગા થઈને અઠવાફડયાની શરૂઆત કરી હતી: કે
આિણા બધા િાસે િડકારો છે અને કેટલીકવાર
તેમને દૂર કરવા માટે ટેકાની જરૂર િડે છે. અમે એ
િણ ચચાગ કરી હતી કે, કોઈ બીજા માટે િણ ટેકો
બનવુાં કેવી રીતે મહત્વપણૂગ છે. અમે લલસે ૨ બી
વર્ુગઅલ એસેમ્પબલીના ભાગો જોયા જ્યાાં કેટલાક
પ્રખ્યાત ચહરેાઓએ ચચાગ કરી કે કોણ તેમને ટેકો
આિે છે.

અમારા વગોમાાં, અમે સર્જનાત્મક બન્યા અને સાથે
ગ્રો રુ્ગેધરનો અથગ શુાં છે તનેી કેટલીક સુાંદર રજૂઆતો
રજૂ કરી.

વર્ણ 3
અમે ધ ઇનપવઝિબલ વાાંચ્યુાં અને નક્કી કયુું કે
અમે એક ક્લાસ લલાન્ટ બનાવવા માાંગીએ
છીએ. બધા બાળકોએ છોડના વાસણ માટે
એક ટાઇલ બનાવી છે અને તે છોડમાાંથી
ખીલેલા ફૂલો છે કારણ કે તેઓ 'સાથે મળીને
મોટા થાય છે'. બાળકો અને તેમના પમત્રોએ
દરેક િાાંખડી િર તેમના અદ્ભુત ગણુો લખ્યા.
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વર્ણ ૪: 

અમે ધ ઇનપવઝિબલ િણ વાાંચ્યુાં છે
અને નક્કી કયુું છે કે અમે આિણી
જાતને પવકસાવવામાાં સહાય માટે જે
વ્યહૂરચનાઓનો ઉિયોગ કરીએ છીએ
તેનુાં અન્વરે્ણ કરવા માાંગીએ છીએ.

કૂવામાાં િડતાાં ટીિાાં એ વગગને વદૃ્ધિ
માટે એકબીજાને ટેકો આિવા માટે એક
સાથે આવવાનુાં પ્રતીક છે.

વર્ણ 5: 

વર્ગ ૫ એ તારાઓની સખુાકારીની ફદવાલ બનાવી છે જે
દરેક બાળક તેમની માનપસક અને ભાવનાત્મક
સખુાકારીની સાંભાળ રાખવામાાં િોતાને મદદ કરવા માટે શુાં
કરે છે તે પવશે વાત કરે છે.

વર્ણ ૬
વર્ગ 6 ના બાળકોએ તેમના માનપસક
સ્વાસ્્યની સાંભાળ કેવી રીતે રાખી
શકાય છે અને તેઓ વ્યક્ક્તગત રીતે
કેવી રીતે પવકાસ કરી શકે છે તમેજ
અન્યને િણ પવકાસ કરવામાાં મદદ
કરી શકે છે તે અંગેની ઘણી ચચાગઓમાાં
ભાગ લીધો હતો. તેઓએ તેમના
કાયગને રેકોડગ કરવાનુાં દબાણ દૂર કરવા
માટે અઠવાફડયાને સમાલત કરવા માટે
શકુ્રવારે 'નો િેન્સ' કયુું હત ુાં.
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અઠવાફડયાને સમાલત કરવા માટે, શકુ્રવારે, અમે
બધા ડ્રેસ રુ્ એક્સપ્રેસ ડે સાથે રાંગ અને સ્વ-

અઝભવ્યક્ક્તના પવસ્િોટમાાં ભેગા થયા. તમે જોઈ
શકો છો તેમ, બાળકોએ હકારાત્મક માનપસક
સ્વાસ્્ય માટે તેમના મનિસાંદ િોશાક િહરેે અને
સાંદેશાઓ પ્રદપશિત કરવા માટે એક અદભતૂ
પ્રયાસ કયાગ છે. માતાપિતા અને સાંભાળ
રાખનારાઓનો િોશાક િહરેે એક સાથે મકૂવામાાં
મદદ કરવા બદલ આભાર. અમે લલેસ2બી માટે
અપવશ્વસનીય £341.15 એકત્ર કયાગ છે, જે તેમને
બાળકોના માનપસક સ્વાસ્્યને ટેકો આિવાનુાં
ચાલુ રાખવામાાં મદદ કરશે.
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