
 

 

 

 

 

பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல் நூல ோர்                                 To share your food with others in order to 

ததோகுத்தவற்றுள் எல் ோந் தல .                                               Sustain their life is the best of all virtues.                

                                  - திருவள்ளுவர்                                                                                      - Thiruvalluvar                                     

 சிங்கப்பூர்த் தமிழ் எழுத்தோளர் கழகம் 
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30 January 2023                                                                                     Note: Sent by email 
 

The Tamil Teacher 
Thru : The Principal 
All Kindergartens 
 
Dear Sir/Madam 

Sub: FANCY DRESS CONTEST FOR KINDERGARTEN STUDENTS  

The Association of Singapore Tamil Writers is again organising a Fancy Dress contest for 
Kindergarten students in conjunction with our Muthamizh Vizha 2023. 
 
The aim is:    i)     To introduce Tamil Literary characters to KG students 

ii) To improve their language proficiency and thereby enrich their   
        knowledge  of their mother-tongue 
iii) To develop students interest in speaking Tamil 

 
Due to Covid restrictions we could not hold in-person contests in 2020 to 2022. But this year our 
Association is organising contests in-person as usual for students from KG. 
 
The contests will be held from 9.00 am on Saturday, 18 March, 2023 at  NORTHLAND 
SECONDARY SCHOOL, No. 3, Yishun Street 22, Singapore768578 (please take SMRT Bus No. 
811 from Yishun Interchange / Map attached). The participating students will have to report at 8.30 
am at the school to register.  
 

Each Kindergarten can send a maximum of 3 students to participate in the contest. Please go to 

this Google Drive link https://forms.gle/PtgjSrUXzAihmevN9 to register your students.  

 

Last date for Registration : 11 March 2023 

 
Kindly note that students may be divided into groups if we receive too many entries.  

Trophies together with certificates will be awarded to the winners.  

 
We would very much appreciate if students of your school could participate in these contests. We 

look forward to your co-operation and support as in the previous years. 

 

For further information feel free to contact our Asst. Secretary Mr. Go. Elangovan at  9121 6494, 

Exco members Mrs Malaiarasi at 9782 6039 or Mrs Manimala at 8725 8701. 

 
Thank You 

Yours sincerely 

Kiruthika CHIDAMBARAM 

Hon. Secretary, Association of Singapore Tamil Writers 

kiruthikavirku@gmail.com       
 

Reg. Add: 90 Goodman Road, BLK B # 03-03, Goodman Arts Centre, Singapore 439053 

Correspondence Add: BLK 723 # 13-149, Yishun St 71, Singapore 760723  HP: +65 97849105  

 Website: www.singaporetamilwriters.com email: avanna19@gmail.com 
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