LAKSHMI BULLETIN DECEMBER 23rd - JANUARY 18th 2021
SCHOOL NEWS- Let’s see!
DATE
12.1.21

LEVEL 1
Pongal Celebration:
The harvest festival of Tamil Nadu was
celebrated virtually with lots of fun and
frolic with the natural essence of our
tradition.

What’s happening @LS?
DATE
4.1.21 7.1.21

4.1.21 12.1.21

12.1.21
3.1.21

LEVEL 2
As you sow so you reap
Sowing the seeds of empathy has yielded
good harvest to feed the needy.
Students and teachers have donated
sumptuous meal to the old age home
with vegetables from their kitchen
garden.

LEVEL 1
Birds in disguise:
Our tiny tots fly virtually during interaction
with confidence and curiosity even being
at home.

Exploring technology:
Children explored what they use during
online classes with the help of project
plans to acquire wide knowledge and be
refined as techies.

LEVEL 2
Pongal kondattam
The celebration in Class II brought out the
traditional essence of the festival through
cultural programs and games. Parents and
students involved in all the contests with
great enthusiasm. The value of not
wasting food was inculcated through a
farmer’s video.

DATE
9.1.21

LEVEL 3
Mothers’ club meeting-2
Since it was a 2nd Saturday, working
mothers also participated and expressed
their happiness and suggestions on the
success of online classes.

DATE

LEVEL 2

LEVEL 3
Gita chanting
The students are gearing up for the Gita
chanting competition. Slokas were taught
successfully by a parent – Ms.Krithiga to
all the participants.
Quality Circle
Implementation steps are going on.
People from different fields are invited
to address the students.

8.1.21

LEVEL 4
Bio Forum was held on 22.12.2020. Class
VII E students presented on the topic
“Bacteria”. Through this forum students
were able to understand the value of
positivity as they focused on the positive
effects of the microorganism.

LEVEL 4
08.01.2021 ஆம் நாள் ஏழாம்
வகுப் பு ‘ஊ’ பிரிவில்
‘நநரலலயில் பபற் நறார்
பங் களிப் பு நிகழ் சசி
் ’
நலைபபற் றது. இந்த வகுப் பில்
பயிலும் மாணவி பிரிஷாவின்
தாயார் திருமதி. சங் கீதா
பெயக்குமார் அவர்கள்

‘தமிழ் ம ொழியின் சிறப் பு’
என்ற தலலப்பில்
சிறப் புலரயாற் றினார்.

11.1.21

நாள்

ஒன்பதாம்

வகுப் பு மாணவர்கள்
‘பபச்சரங் க ் ’

பங் நகற் ற
நிகழ் சசி
்

11.01.2021

ஆம்

நலைபபற் றது. தலலப் பு – “தமிழர்
பண்பாை்லைப்
இலளஞர்களின்
நிகழ் சசி
்

நபணுவதில்
பங் களிப் பு”.

ஒருங் கிலணப் பு

–

தமிழாசிரியர் திருமதி. நவ. மீனா

DATE
11.1.21

DATE
11.01.2021 ஆம் நாள் ஏழாம் வகுப் பு

12.1.21

‘ஈ’ பிரிவில் ‘நநரலலயில்

அவர்கள் .
12.01.2021 ஆம் நாள் ஆறாம் வகுப் பு
‘ஆ’ பிரிவில் ‘நநரலலயில்
பபற் நறார் பங் களிப்பு நிகழ் சசி
் ’

பபற் நறார் பங் களிப்பு நிகழ் சசி
் ’

நலைபபற் றது. இந்த வகுப் பில்

நலைபபற் றது. இந்த வகுப் பில்

பயிலும் மாணவி ருத்ராவின்
தாயார் திருமதி. பவித்ரா அவர்கள்

பயிலும் மாணவி சஞ் சனா
நரணுவின் தந்லத மதுரை உயர்
நீ திமன்றக் கிரையின் அரசு
தரப் பு வழங் கறிஞர் உயர்திரு. எம்

‘மபொங் கல் திருவிழொ’ என்ற
தலலப் பில் சிறப் புலரயாற் றினார்

முதுகீலதயன் அவர்கள்

‘ததப் ப ொங் கலின் சிறப் புகள் ’
என்ற தலலப் பில்
சிறப் புலரயாற் றினார்.

12.1.21

22.12.20

LEVEL 5
Live Book Session:
Mr. D. Saravanan, Environmentalist.
Aranya Forest and Sanctuary in
Poothurai village, TamilNadu. He
explained about varieties of trees and
biodiversity of the forest. He also spoke
about climate change, rain water
harvesting, conservation of the
Ecosystem etc.,

LEVEL 5
Students of class IX participated in a Tamil
talk show on the topic ‘Role of Youngsters
in preserving the Tamil Culture’
Significance of the Pongal festival was
brought out through a brief video
programme.

30.12.20

23.12.20

Prize Giving ceremony: Endowment
awards and toppers certificates
pertaining to ISC 2020 batch were given.
Assistant Director, Head Administration
and Principal gave away the awards.

Virtual Alumni Meet: Alumni meet was
conducted successfully through Zoom and was
attended by around 180 students and many of
our senior staff members. Alumni were
sharing their achievements, nostalgic
moments in school and their love and
gratitude for our teachers.

