
 
 

Message from the Elementary Principal 
 

It has been a busy year so far, full of activities, events and learning. Students 
have just finished many interesting projects as they learned about countries 
around the world during our work for International Day. We are currently       
planning to involve students as authors creating their own stories as we        
prepare for our Young Author’s Day in the new year. School staff have also 
been learning new strategies and assessment methods to improve student 
learning and outcomes. Teachers are implementing Guided Reading lessons 
with small groups of students to build on reading and comprehension skills and 
we are measuring how students are progressing through our running record    
assessments. KG students have been using their writing folders to create      
stories using pictures, words and sentences. Writing folders will be utilized in all 
classrooms soon, to encourage student develop of ideas, drafts and finished 
writing pieces. We are seeing improved learning and students are excited and 
talking about their learning. We are very proud of all the good work being     
completed in classrooms. Ask your child about their learning at school.  

 Our continued work in developing literacy skills in January will involve 
shared, modeled and guided reading and writing. Student learning is enhanced 
when they share their own stories either orally or through writing. Please        
encourage your child to practice story-telling and reading over the winter break.  

.  

Enjoy the Winter Break! 

Ms. Mary Kelly 

ES Principal  
 

Storytelling on-line links for stories you child can listen to: 

http://www.magickeys.com/books/links.html 

http://www.storylineonline.net 

http://pbskids.org/martha/games/scrubapup/index.html 

http://pbskids.org/lions/need-flash.html 
 

Winter Uniforms:  
 

Winter is here! Don’t forget to purchase 
winter uniforms for your child. All  students 
are expected to wear their winter school 
uniforms starting December 1

st
.      

 

Thank you for ensuring students are  

following the dress code for CBS.   

 
 

 

Upcoming Events 

 
 

 

 

 

Dec 10th 

Fun Day 

10am-4pm 

 

 

 

 

Dec 12th 

Prophets  

Birthday 

Holiday  

 

 

 

 

Dec 20th  

Character 
Trait  

assembly 

On 

Dec 20th 

 

 

 

 

Winter  

Holidays 

Dec 21st 

- 

Jan 2nd  

 

 

 

This Month at CBS 
Bringing Talent to Life 

December-2016 

https://www.magickeys.com/books/links.html
https://www.storylineonline.net
https://pbskids.org/martha/games/scrubapup/index.html
https://pbskids.org/lions/need-flash.html


 
  

The Mission Statement: 

At CBS we promote a respectful, safe and supportive en-
vironment, encouraging high expectations and academic 
success. 

 

Core Beliefs 

 We believe in 

Individual accountability 
Having a positive belief in people 
Developing critical thinking 

 

 

All of the students and staff at CBS enjoyed 
our wonderful International Day celebration.  
The Elementary students decorated their 
doors, classrooms and were dressed in the 
traditional 
costumes of 
many    

countries.  There were 30  countries around the 
world represented, from  Canada to South Africa, 
Asia and back to Kuwait. The students had studied 
their chosen country’s culture and  customs.         
So while we did have a lot of fun, the students    
also had the opportunity to share their learning with 

each other. They 
visited several other classes over the day and 
also hosted  visitors to their own  classrooms.   
In the gym, our high school staff and students 
welcomed the      
elementary     
students. The 
costumes were 
judged and in 
some cases an 
exchange of 
learning          

occurred.  As always, the day is not complete 
without the generosity of our  parents so, thank 
you for sending food and drinks for all of us to    
enjoy, as well as, having the children dress up in 
their authentic international costumes.  

 

 

 

Sincerely, 

  

 Ms. Mary Kelly                       Ms. Cynthia Madill                        

Elementary School Principal        Elementary Vice– Principal 



 
  

 

 

 

 

Fun day Invitation 

We cordially invite you to the most awaited event at CBS  

 “Fun Day 2016” 

Win exciting prizes in a variety of  games. 
Treat yourself  with  

Kuwait's famous food joints 
Race with your friend on your favorite car. 
              Join groups to play the exciting  

Paint less Paintball game. 
The most awaited and exciting day at  

Canadian Bilingual School is 

 on  

December 10th, 
Time- 10a.m-4p.m 

 
Fun day entry– 500 Fills only 

Don’t Miss It!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sincerely, 

  

 Ms. Mary Kelly                       Ms. Cynthia Madill                        

Elementary School Principal        Elementary Vice– Principal 



 
 

 رسالة ناظرة المدرسة اإلبتدائية: 
 

 اعزائي أولياء األمر،
 

يعد هذا العام حتى اآلن عاما مليئا باألحداث واالفعاليات واألنشطة والتعلم. ولقد أنهى الطالب 
العديد من المشاريع المثيرة لالهتمام مثل ما قاموا بتعلمه عن الكثير من الدول حول العالم وذلك 
من خالل عملنا أثناء فعالية اليوم العالمي. كما أننا نخطط حاليا لمساعدة الطالب لكي يصبحوا 
مؤلفين حتى يتمكنوا من تأليف قصصهم بأنفسهم استعداداً لفعالية المؤلف الصغير في العام 
الجديد. كما يتعلم معلمي المدرسة استراتيجيات وأساليب تقييم جديدة لتحسين جودة تعليم الطالب 
وتحسين التحصيل العلمي. ويقوم المعلمون حاليا بتنفيذ دروس القراءة التوجيهية مع مجموعات 
صغيرة من الطالب لالستفادة من مهارات القراءة والفهم كما نقوم بقياس مدى تقدم الطالب من 
خالل تقييمات سجل العمل. ولقد استخدم طالب مرحلة الروضة ملفات الكتابة الخاصة بهم 
لتأليف قصص باستخدام الصور والكلمات والجمل. وسيتم استخدام ملفات الكتابة في جميع 
الفصول المدرسية قريبا لتشجيع الطالب على تطوير األفكار والمسودات والقطع الكتابية التي تم 
إتمامها. إننا نشهد تحسن في العملية التعليمية كما أن الطالب متحمسون وهم يتحدثون عن 
تعلمهم. ونشعر بالفخر بكافة االعمال الجيدة التي قمنا بها في الفصول المدرسية. قم بسؤال ابنائكم 

 عن مدى تطور تعلمهم في المدرسة.
 

وسيضمن عملنا المستمر في تطوير مهارات معرفة القراءة والكتابة في شهر يناير تحقيق القراءة 
والكتابة المشتركة والمنمذجة والموجهة. وسيتم تعزيز تعلم الطالب بتابادلهم القصص الخاصة بهم سواء 
شفهيا أو من خالل الكتابة. يرجى تشجيع طفلك على ممارسة رواية القصص والقراءة خالل العطلة 

 الشتوية.
  

 مع خالص االحترام والتقدير 
 

  السيدة / ميرى كيلي 

 ناظرة المدرسة اإلبتدائية    

 روابط رواية القصص عبر االنترنت للقصص التي يمكن لطفلك االستماع إاليها: 
 

http://www.magickeys.com/books/links.html 

http://www.storylineonline.net 

http://pbskids.org/martha/games/scrubapup/index.html 

http://pbskids.org/lions/need-flash.html 

 الزي الشتوي: 

لقد بدأ فصل الشتاء! فال تنسسسوا شسراء السزش الشستسوش 

ألبنائكم. من المفترض ارتداء الطالب للزش المدرسسي 

 ديسمبر.  10الشتوش بداية من 

شكرا لكم على حرصكم على جعل الطالب يتسبسعسون السزش 

 الرسمي في المدرسة الكندية ثنائية اللغة.

 

 

 

 الفعاليات القادمة
 

 

 

 

 اليوم الترفيهي 

 بتاريخ

 ديسمبر  01

صباحا  01من الساعة 
 عصرا 4حتى 

 

 

 

 

 

أجازة المولد النبوي 
 الشريف 

 ديسمبر  01بتاريخ 

 

 

 

 

اجتماع سمة الشخصية 
 ديسمبر 11بتاريخ 

 

 

 

 

 

 العطلة الشتوية  

 ديسمبر  10من 

 يناير 1حتى 

 

 

 

 

 

CBS هذا الشهر في 
 إدخال الموهبة في الحياة

1102 -ديسمبر   

https://www.magickeys.com/books/links.html
https://www.storylineonline.net
https://pbskids.org/martha/games/scrubapup/index.html
https://pbskids.org/lions/need-flash.html


 
 

 

 رسالة المدرسة الكندية ثنائية اللغة:

في المدرسة الكندية ثنائية اللغة نقوم بتوفير بيئة محترمة وآمنة وداعمة، تقوم بالعمل على التشجيع 

 لتحقيق أسمى التوقعات والنجاح األكاديمي.

 القيم األساسية

 نؤمن بـــــ :

 المسئولية الفردية

 الفكر اإليجابي تجاه األفراد

 تطوير التفكير الناقد

الطالب والموظفين في المدرسة الكندية ثنائية اللغة باحتفالية اليوم العالمي الرائع. لقد استمتع جميع 

لقد قام طالب المدرسة االبتدائية بتزيين 

األبواب والفصول المدرسية وكانوا يرتدون 

 01األزياء التقليدية لكثير من البلدان. هناك 

دولة في جميع أنحاء العالم  تم تمثيلها بداية من 

كندا إلى جنوب 

أفريقيا وآسيا 

والعودة إلى الكويت. ولقد قام الطالب بدراسة ثقافة والزش 

التقليدش للدولة التي قاموا باختيارها. وخالل قيامهم بذلك كان 

هناك الكثير من المرح ولقد حاز الطالب أيضا على فرصة 

تبادل تعلمهم مع بعضهم لبعض. ولقد قاموا بزيارة العديد من 

الفصول األخرى على مدار اليوم باإلضافة إلى استضافتهم 

للزوار في فصولهم 

المدرسية. وفي صالة األلعاب الرياضية قام موظفي 

وطالب المدرسة الثانوية بالترحيب بطالب المدرسة 

االبتدائية. ولقد تم تقييم األزياء التقليدية وحدث تبادل 

للمعارف في بعض 

األحيان. وكما جرت 

العادة، ال يعتبر اليوم 

كامال بدون حضور 

أولياء األمور؛ لذا 

نشكركم على قيامكم بإرسال الطعام والمشروبات والتي 

استمتعنا بها جميعا باإلضافة إلى جعل األطفال يرتدون األزياء 

 التقليدية الخاصة ببالدهم. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 مع خالص االحترام والتقدير،
 

 السيدة / سينثيا ماديل     السيدة/ ميرى إلين  كيلي 

 وكيلة المرحلة اإلبتدائية       ناظرة المرحلة اإلبتدائية       

 



 
  

 

 

 

 

 دعوة اليوم الترفيهي

 إننا نتشرف بدعوتكم لحضور أكثر الفعاليات انتظاراً في المدرسة الكندية ثنائية اللغة 

 “6102اليوم الترفيهي ”

 يمكنكم الفوز بالجوائز الرائعة في العديد من األلعاب

 . كما يمكنكم االستمتاع بمذاق الطعام الكويتي الشهي اللذيذ

 والتسابق مع أصدقائكم بسياراتكم المفضلة

 “لعبة طالء األلوان”واالستمتاع في مجموعات باللعبة الرائعة 
 

 إنه اليوم االكثر إثارة وانتظاراً في المدرسة الكندية ثنائية اللغة              

 ديسمبر 01التاريخ 

 عصرا 4صباحا وحتى الساعة  01التوقيت: من الساعة 

  

 فلس فقط ال غير 011دخول اليوم الترفيهي مقابل 

 ال تفوتوا هذه الفرصة!
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 مع خالص االحترام والتقدير،
 

 السيدة / سينثيا ماديل     السيدة/ ميرى إلين  كيلي 

 وكيلة المرحلة اإلبتدائية       ناظرة المرحلة اإلبتدائية       

 


