This Month at CBS

Upcoming
Events

Bringing Talent to Life

April-2017

Spring Break
April 2
April 6th

Islamic Fair
April 9th
April 13th

SK
Graduation
on
April 13th

Elementary Principal’s Message:
Dear Parents:
Our students are authors! Just ask them! During the month of March all
students from JK to Grade 6 worked on narrative writing through storytelling
and they proudly shared their stories on Young Authors Day on March 6 th.
Meeting in cross-graded teams students shared their stories in their groups and
had an opportunity to listen to stories from younger grades and older grades.
There were fairytales, fables, simple stories, folk tales and re-told stories.
I hope your children will bring their stories home and read them to you. Enjoy!
As we move into spring, students and staff at
CBS are thinking about what we can do to
live a healthy life. From March 26 to the 30th
students and staff were involved in many
activities to support our health. We had Fit
Stop exercises on the field, healthy lunches,
students made fruity faces in the classrooms,
created Healthy Living banners, and
attended an Assembly program on Healthy
Living. We will continue to support student
health by encouraging healthy food choices
every day and Fit Stop activities during our
assemblies.
Students are working very hard in all subject areas and preparing for the final
exams. The final exams for the year will be on May 21st to the 25th.Students will
be tested on the work they are doing now. Please make sure your child is
prepared for their exams by making sure they are at school every day and
arriving on time for their lessons. English
classes start at 7:30 a.m. and students
should arrive on time for this learning.
We are looking forward to excellent results
on our exams. Your support in helping your
child to be successful is greatly
appreciated.
Ms. Mary Kelly
Elementary Principal

Young Author of CBS

Talent Show

All Because of a Little Boy

On

Why Kuwait has deserts instead of forests?

April 20th

First, in a small village in the Middle East, there was a nice little boy living there
and it was packed with forests which the boy loved to look at. One day, the boy’s
mother told him to go bring a tree from the forest, so they could build home
materials and the boy went out to the forest as his mother said. The boy wanted to
surprise his mother by bringing home the life, heart and soul of the forest the
magnificent tree. He took the map and went on his way.

Isra Wal
Miraj
On
April 24th

On the way the trail was getting really narrow. The boy passed mountains,
poisonous snakes, giants and ghosts to get to the magnificent tree. Suddenly, he
saw a light from a mile away, It was the magnificent tree! The boy finally came to
the magnificent tree but there was a huge ugly monster blocking his way. He told
him, ‘you shall not pass’ . The boy tricked the monster and told him, ’Hey look a
butterfly!’ The boy tiptoed away from the monster while he was looking for a make
believe butterfly.
The boy walked to the magnificent tree. He didn't see anything like. Its branch were
made out of pure gold and its leaves were sparkling like a million diamonds.
Before the boy was about to take his first step, there was a sign that said’ Warning
don’t go in, you’ll regret”. The boy didn't care about what the sign said .Suddenly a
little wizard appeared in front of him and told him,’ I’m your self-conscious. Don’t
take another step to the magnificent tree I promise you will regret it.
The boy was confused and went to the magnificent tree. He took a chainsaw and
when it touched the magnificent tree, all the trees in the forest were flying away to
everywhere in the world except for the village. The boy was dispirited that the
village was covered with nothing except deserts.

Earth Week
April 23rd
-

That was the little boy’s punishment for touching the magnificent tree and not listening to his sub-conscious. That’s
why Kuwait doesn’t have forests and
how it got its deserts.
Feely Faisal
(Grade 6A)

April 27th

Sincerely,
Ms. Mary Kelly
Elementary School Principal

Ms. Cynthia Madill
Elementary Vice– Principal

هذا الشهر في المدرسة الكندية ثنائية اللغة
إدخال الموهبة في الحياة

الفعاليات القادمة

أبريل 2132
رسالة ناظرة المدرسة اإلبتدائية:
اعزائي أولياء األمر،
إن طالبنا مؤلفين! عليك فقط سؤالهم! لقد عمل جميع الطالب من أولى روضة وحتى والصف
السادس خالل شهر مارس على تأليف قصص سردية من خالل رواية قصص وقاموا وبكل فخر
بنشر ومشاركة قصصهم في يوم المؤلف الصغير الموافق  6مارس كما قام الطالب بنشر ومشاركة
قصصهم في مجموعات وتمتعوا بفرصة االستماع إلى قصص من طالب الصفوف الصغيرة
والصفوف الكبيرة أيضا .وقد كانت هناك قصص خرافية
وقصص بسيطة وحكايات شعبية وقصص أعيد سردها.
أتمنى أن يقوم أطفالكم بإحضار قصصهم للمنزل
وقراءتها لكم .فلتستمتعوا!
وتزامنا مع إقبال فصل الربيع ،يفكر كل من طالب
وموظفي المدرسة الكندية ثنائية اللغة عما يمكننا القيام به
لممارسة حياة صحية .فخالل الفترة من  66حتى 03
مارس ،قام كل من الطالب والموظفين بالمشاركة في
العديد من األنشطة لدعم الصحة .لقد قمنا بممارسة
تدريبات اللياقة البدنية بالفناء المدرسي كما قمنا بتناول
وجبات غداء صحية وقام الطالب بعمل وجوه على هيئة
فواكه بالصفوف وعمل الفتات تحت شعار الحياة الصحية باإلضافة إلى حضور برنامج طابور
الصباح عن الحياة الصحية .سنواصل القيام بدعم صحة الطالب من خالل التشجيع على اختيارات
الطعام الصحي بصفة يومية باإلضافة إلى القيام بممارسة تدريبات اللياقة البدنية أثناء الطابور.
يعمل الطالب بكد واجتهاد في جميع المواد الدراسية ويستعدون لالمتحانات النهائية .وسيتم عقد
امتحانات نهاية العام في الفترة من  62حتى  62مايو .سيتم اختبار الطالب في األعمال التي يقومون
بتأديتها في الوقت الحالي .ولذا يرجى التأكد من أن
أبنائكم مستعدون لالمتحانات من خالل التأكيد على
حضورهم يوميا إلى المدرسة في الوقت المحدد لتلقي
دروسهم .تبدأ صفوف اللغة اإلنجليزية في الساعة
 33:03صباحا ويجب على الطالب التواجد والحضور
في الوقت المحدد لتلقى دروسهم التعليمية.
نحن نتطلع لتحقيق نتائج متميزة باإلمتحانات .ومن ثم
فنحن نقدر وبشدة دعمكم للمساعدة في تحقيق النجاح
ألبنائكم.
السيدة ماري كيلي
ناظرة المرحلة االبتدائية

أجازة الربيع
 2أبريل  6 -أبريل

معرض التربية
اإلسالمية
 9أبريل  31 -أبريل

تخرج طالب ثانية
روضة
 31أبريل

المؤلف الصغير بالمدرسة الكندية ثنائية اللغة

كل شيء بسبب طفل صغير
لما الكويت لديها صحراء بدالً عن الغابات؟

عرض المواهب

في البداية ،كان هناك صبي صغير لطيف يعيش في قرية صغيرة في الشرق األوسط وكانت القرية
مليئة بالغابات والتي كان يحب الصبي النظر إليها .في ويوم من األيام ،طلبت والدة الصبي منه أن
يذهب إلى الغابة إلحضار شجرة حتى يتمكنوا من تجميع المواد المنزلية الالزمة للمنزل وبالفعل ذهب
الصبي إلى الغابة كما طلبت منه والدته .أراد الصبي أن يفاجئ والدته من خالل جلب حياة وقلب وروح
الشجرة العظيمة من الغابة للمنزل .وأخذ معه الخريطة وذهب في طريقه إلى الغابة.

 21أبريل

وكان الطريق يضيق كلما تقدم الصبي في المشي والذي مر بجبال وثعابين سامة وعمالقة وأشباح
للوصول إلى الشجرة العظيمة .وفجأة رأى الصبي ضوءا بعيدا على مسافة ميل وها هي الشجرة
العظيمة .وأخيرا وصل الصبي إلى الشجرة العظيمة ولكن كان هناك وحش ضخم قبيح يعرقل طريق
الصبي ويمنعه من الوصول إلى الشجرة .فقال له هذا الوحش" :لن تمر من هذا الطريق" .فقام الصبي
بخداع الوحش وقال له" :أُنظر إنها فراشة!" ومشى الطفل على أطراف صوابعه بعيدا عن الوحش بينما
كان يبحث عن الفراشة التي أعتقد وجودها في المكان.
مشى الصبي إلى الشجرة العظيمة والتي لم ير أي شيء مثلها من قبل .لقد كانت فروعها من الذهب
الخالص وأوراقها تلمع مثل الماس .وقبل أن يخطو الصبي خطوته األولى باتجاه الشجرة ،كانت هناك
الفته تحذيرية تقول "ال تتقدم باتجاه الشجرة ،وإال ستندم" .ولكن لم يهتم الصبي بمضمون الالفته .وفجأة
ظهر عراف صغير أمام الصبي وقال له" :أنا ضميرك الذاتي .ال تخطو أي خطوة أخرى تجاه الشجرة
العظيمة وإال سوف تندم على ذلك".
أرتبك الصبي وذهب تجاه الشجرة العظيمة وأخذ منشار وعندما لمس تلك الشجرة العظيمة ،تطايرت
جميع األشجار في الغابة بعيدا في جميع األماكن في العالم باستثناء القرية .وأصيب الصبي باإلحباط
حيث أصبحت القرية غير مغطاه بشيء سوى الصحارى.
كان ذلك هو عقاب الصبي الصغير على لمسه
الشجرة العظيمة وعدم االستماع إلى ضميره الذاتي.
وهذا هو سبب عدم وجود غابات في الكويت وكيف
أصبحت مليئة بالصحاري.
الفيلي ،فيصل
(الصف )6A

مع خالص االحترام والتقدير،
السيدة  /مارى كيلي
ناظرة المدرسة اإلبتدائية

السيدة  /سينثيا ماديل
وكيلة المدرسة اإلبتدائية

اإلسراء والمعراج
 22أبريل

أسبوع األرض
 21أبريل  22 -أبريل

هذا الشهر في المدرسة الكندية ثنائية اللغة
إدخال الموهبة في الحياة

أبريل 2132
يوم شخصية الكتاب المفضلة في المدرسة الكندية ثنائية اللغة

