This Month at CBS

Upcoming Events

Bringing Talent to Life

November-2016

Authors
Abroad
Program
on
Nov 2nd

Elementary Principal’s Message:

Progress
Reports
go home
On
Nov 9th

This week was Anti-Bullying week at CBS. Students were involved in many
activities, completed an on-line survey and heard presentations on anti-bullying
from Dr. Anwar Hamad and Dr. Mosaad Abo Aldiar. During these presentations
student learned how to prevent bullying by speaking up and informing teachers
and other adults when bullying incidents occur. They also learned how bullying
impacts on the person being bullied.

Parent
–
Teacher
Conference
On
Nov 10th

Dear Parents:
After school clubs have started and we are excited about the number of
students that are involved in our clubs this year. It is a great opportunity for
students to engage in healthy activities, learn new skills and enjoy time with
their friends. Our new ELT club has also started and we will continue to
welcome new registrations as this club is a great opportunity for students to
boost their English language skills. Please contact your child’s teacher or the
school if you would like to register. These programs will be offered again in the
January so please make sure to register your children for these exciting after
school activities.

Student progress reports will be coming home on November 9th. Please make
sure to review the report card with your child and set goals for improvement for
the next term. If your child has been having frequent absences or coming to
school late on a regular basis you will notice their marks may be low and the
teacher will make a comment regarding this concern. We ask parents to make
every effort to get your child to school on time (7:30 a.m.) so they are not
missing their English class lessons. The morning lessons support your child’s
English Reading and Writing and they need to arrive on time for the lesson. If
your child is falling behind in their English skills please contact the school to
register your child for the English Language Club.
We welcome all parents to come to the school for Parent Conference night on
November 10th, from 2:30 to 5:30 p.m. Hope to see you there!
Ms. Mary Kelly
Elementary School Principal

Important Notice
Career fair
On
Nov 17th

Dear Parents,
During the week beginning Sunday November 20, 2016 all students will
change-over to winter uniform. It is expected that by Tuesday, December 1, 2016
all students will be wearing the fully correct winter uniform.
For your convenience, school store has scheduled the winter uniform sale as
follows:
November 13 (Sunday)

: JK

November 14 (Monday)

: SK

November 15 (Tuesday) : Grade 1, 2 and 3
November 16 (Wednesday): Grade 4, 5 and 6
November 17 (Thursday) : Grade 7 to 12

Character
Trait
Assembly
On
Nov 17th

Kindly note that the store timing is from 7.15 a.m. to 3.00 p.m.
Sunday November 20, 2016 all students will change-over to winter uniform.
Tuesday, December 1, 2016 all students will be wearing the fully correct winter
uniform.

My thanks to all parents for helping to ensure that our school rules are adhered to.
Thanking you
CBS Administration

ART:
The expression or application
of human creative skill and
imagination, typically in a
visual form such as painting
or sculpture, producing works
to be appreciated primarily for
their beauty or emotional
power.

International

Day
On
Nov 24th

That’s right!!CBS Art club run by Mr. David and
Ms. Kelsy is running successfully with 9 students in
the group. Art club is happy to present their work to
the school. We have posted their work on our school
bulletin board. We would like to share with our CBS
Parents. Congratulations!! Mr. Dave and
Ms. Kelsy in opening our students to the world of art.

Sincerely,
Ms. Mary Kelly
Elementary School Principal

Ms. Cynthia Madill
Elementary Vice– Principal

هذا الشهر في CBS
إدخال الموهبة في الحياة

الفعاليات القادمة

نوفمبر 2102 -

رسالة ناظرة المدرسة اإلبتدائية:
اعزائي أولياء األمر،

برنامج المؤلف من
الخارج
بتاريخ
 2نوفمبر

بدأت األندية المدرسية ونحن متحمسون بخصوص عدد الطالب المشاركين فيها حيث أنها تعد
فرصة عظيمة للطالب للمشاركة في أنشطة صحية وسليمة يتعلمون من خاللها مهارات جديدة
ويتمتعون بقضاء أوقات جميلة مع أصدقائهم .كما بدأ أيضا نادي تدريس اللغة األنجليزية الجديد
لدينا ونحن نواصل قبول التسجيالت الجديدة حيث يعد هذا النادي فرصة عظيمة للطالب لتعزيز
مهاراتهم في اللغة اإلنجليزية .يرجى االتصال بمعلم طفلك أو بالمدرسة إذا كنت ترغب في
القيام بالتسجيل .كما سيتم تقديم هذه البرامج مرة أخرى في شهر يناير .لذا يرجى التأكد من
تسجيل أبنائكم لإلستفادة من هذه األنشطة المدرسية الممتعة والشيقة.
كان األسبوع الماضي هو أسبوع مكافحة التنمر في المدرسة الكندية ثنائية اللغة .ولقد اشترك
الطالب في العديد من األنشطة وقاموا بعمل دراسة استقصائية عبر األنترنت واستمعوا
لعروض تقديمية حول مكافحة التنمر من الدكتور  /أنور حمد والدكتور  /مسعد الديار .ولقد تعلم
الطالب خالل هذه العروض التقديمية كيف يمكنهم منع وقوع حوادث التنمر عن طريق التحدث
وإبالغ المعلمين والكبار عند وقوع أي حادثة من حوادث التنمر .ولقد تعلموا أيضا كيف أن
التنمر يوثر على الشخص الذي يتعرض لواقعة التنمر.
سيتم إرسال تقارير الطالب المرحلية (تقارير التقدم) للمنازل بتاريخ  09نوفمبر .لذا يرجى
قيامك باإلطالع على ومراجعة شهادة الدرجات مع طفلك ووضع أهداف لتحسين أداء طفلك في
الترم القادم .إذا كان طفلك يعاني من مشكلة الغياب المتكرر أو أنه يصل إلى المدرسة متأخرا ً
بشكل منتظم فسوف تالحظ أن عالماته ستكون منخفضة وسيقوم المعلم بتدوين تعليق ما
بخصوص هذا الشأن .إننا نطلب من أولياء االمور بذل كل جهد ممكن لجعل أبنائهم يصلون إلى
المدرسة في الوقت المحدد  07:30صباحا حتى ال يفقدوا أي من دروسهم في اللغة اإلنجليزية.
إن الدروس الصباحية تساعد طفلك على قراءة وكتابة اللغة االنجليزية ولذا فهم بحاجة إلى
الوصول إلى المدرسة في الوقت المحدد لحضور مثل هذه الدروس .إذا كان طفلك متأخر في
مهاراته في اللغة اإلنجليزية ،يرجى االتصال بالمدرسة لتسجيل طفلك قي نادي اللغة اإلنجليزية.
إننا نرحب بجميع أولياء األمور للحضور إلى المدرسة مساء يوم الخميس الموافق  10نوفمبر
من الساعة  02:30إلى الساعة  05:30ظهرا ً لحضور اجتماء أولياء األمور .إنني أتطلع إلى
رؤيتكم في هذا االجتماع!

مع خالص االحترام والتقدير

السيدة  /ميرى إلين كيلي
ناظرة المدرسة اإلبتدائية

إرسال تقارير الطالب
المرحلية
(تقارير التقدم)
بتاريخ
 9نوفمبر

اجتماع أولياء األمور
والمعلمين
بتاريخ
 01نوفمبر

إشعار هام
أعزائي أولياء األمور،
سيبدأ جميع الطالب إرتداء الزي الشتوي يوم األحد الموافق  21نوفمبر  .2102ومن المفترض أن يكون
جميع الطالب قد ارتدوا الزي الشتوي الصحيح بحلول يوم الثالثاء الموافق  1ديسمبر .6112
ومن أجل راحتكم في اختيار األوقات التي تناسبكم ،فقد تم تحديد مواعيد بيع الزي الشتوي بواسطة مخزن
المدرسة على النحو التالي:
 01نوفمبر (األحد)

 :أولى روضة

 01نوفمبر (األثنين)

 :ثانية روضة

 01نوفمبر (الثالثاء)

 :الصفوف األول والثاني والثالث

 02نوفمبر (األربعاء)

 :الصفوف الرابع والخامس والسادس

 01نوفمبر (الخميس)

 :الصفوف من السابع وحتى الثاني عشر

معرض المهن
بتاريخ
 01نوفمبر

كما يرجى العلم أن مواعيد المخزن ستكون من الساعة  5.17صباحا وحتى الساعة  0.11عصراً.
سيبدأ الطالب بإرتداء الزي الشتوي بدءا من يوم األحد الموافق  21نوفمبر .2102
بحلول يوم الثالثاء الموافق  0ديسمبر  ،2102يجب أن يكون جميع الطالب قد ارتدوا الزي الشتوي
الصحيح.
نتقدم بخالص الشكر ألولياء األمور لدعمهم ومساعدتهم في جعل الطالب ملتزمون بالقواعد المدرسية.
مع خالص الشكر والتقدير
إدارة المدرسة الكندية ثنائية اللغة

اجتماع سمات
الشخصية
بتاريخ
 01نوفمبر

الفن:
التعبير عن أو تطبيق المهارات
اإلبداعية البشرية والخيال والذي عادة
ما يكون في شكل مرئي مثل الرسم أو
النحت يُنتج أعماالً تكون موضع تقدير
في المقام األول لجمالها أو لقوة
العاطفية فيها.
إانه لقول صائب!! يتم إدارة وتشغيل نادي الفنون بالمدرسة الكندية
ثنائية اللغة بنجاح بواسطة السيد  /دايفيد والسيدة  /كلسي بعدد  9طالب
في المجموعة .يسر نادي الفنون أن يقدم أعماله للمدرسة .ولقد قمنا
بننشر أعمالهم على لوحة اإلعالنات الخاصة بالمدرس .إننا نود
مشاركة ذلك مع أولياء طالب المدرسة الكندية ثنائية اللغة .تهانينا!!
للسيد  /دايفيد والسيدة  /كلسي على مجهوداتهم في إدخال الطالب في
عالم الفن.

مع خالص االحترام والتقدير،
السيدة /ميرى إلين كيلي
ناظرة المرحلة اإلبتدائية

السيدة  /سينثيا ماديل
وكيلة المرحلة اإلبتدائية

اليوم العالمي
بتاريخ
 21نوفمبر

