This Month at CBS

Upcoming
Events

Bringing Talent to Life

February-2018

Math fair
On
Feb 8th

100 days of KG
Celebration
On
Feb 12th

Candy
grams/Orange
day on
Feb 15th

Character trait
assembly–
Collaboration
On
Feb 19th
Grade 4-6

Elementary Principal’s Message:
Greetings CBS Parents!!
Congratulations to all our students for their hard work leading up to the Term 1
Report Card. It was a pleasure to see the students excited to receive their
evaluations. Our students worked hard every day during Q1 and Q2 in the
class practicing English language skills, math, social studies and science.
When student work in focused ways at school and take time to study at home,
information and skills are consolidated to improve results. Well done CBS
students! Now, please schedule time for reading at home every evening.
This is a wonderful time to share closeness and conversation with your
children.
Reading needs to be a pleasurable part of our lives. The benefits of reading
are more likely to be felt when reading takes place through free choice. At
CBS, we are promoting ‘reading for pleasure’ activities to emphasis reading in
more enjoyable ways. Reading is not just something that children should do in
school; it needs to be an everyday part of our lives, something we choose to do
at all ages.
Benefits of Reading:
 reading expands a child’s vocabulary
 reading works as an exercise to improve reading fluency and
comprehension
 improves comprehension; you can’t comprehend what you can’t read
 early reading skills directly relates to a child’s future academic success
 helps build independence and self confidence
 helps children make more sense of the world
around them
 reading to and with your children is one of the
rewarding bonding time for the family
 early reading helps children to read and understand important labels and warning signs -such
as “poison’ ‘stop’ ‘danger’

Sincerely,
Ms. Cheri Barwinski
Elementary School Principal

Ms. Cynthia Madill
Elementary Vice– Principal
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معرض الرياضيات
رسالة ناظرة المدرسة االبتدائية:

 8فبراير
تحياتي إلي أولياء أمور المدرسة الكندية ثنائية اللغة
تهانينا لجميع طالبنا على عملهم الشاق و الواضح في تقرير االفصل الدراسي األول  .و من دواعي السرور أن
نرى الطالب متحمسون لتلقي التقييمات الخاصة بهم .قد عمل طالبنا بجد خالل الربع الدراسي األول والثاني في
الصف والتدريب علي مهارات اللغة اإلنجليزية  ،الرياضيات  ،األجتماعيات و العلوم .عندما يعمل الطالب في
المدرسة بطرق مركزى ويستغرق وقتا للدراسة في المنزل ،يتم دمج المعلومات والمهارات لتحسين النتائج .عمل
رائع طالب المدرسة الكندية .و األن حدد جدول للقراءة في المنزل كل مساء .
هذا هو الوقت الرائع لتبادل الحوار مع أوالدك.

احتفاالت  011يوم
للروضة
 01فبراير

القراءة تحتاج إلى أن تكون جزءا الممتع من حياتنا  .من المرجح أن تكون فوائد القراءة عند القراءة من خالل
االختيار الحر .في المدرسة الكندية ثنائية اللغة ،نعزز أنشطة "القراءة للمتعة" للقراءة بطرق أكثر متعة .القراءة
ليست مجرد شيء يجب على األطفال القيام به في المدرسة .فإنه يحتاج إلى أن يكون جزءا من حياتنا اليومية ،شيء
نختار القيام به في جميع األعمار.

يوم الحلوى  /اليوم
البرتقالي

فوائد القراءة:
•
•
•
•
•
•
•

القراءة توسع مفردات الطفل
تعمل القراءة كممارسة لتحسين الطالقة في القراءة واالستيعاب
يحسن الفهم .ال يمكنك فهم ما ال يمكنك قراءة
مهارات القراءة المبكرة تتعلق مباشرة بالنجاح األكاديمي للطفل في المستقبل
يساعد على بناء االستقالل والثقة بالنفس
يساعد األطفال على جعل معنى أكثر للعالم من حولهم
القراءة المبكرة تساعد األطفال على قراءة وفهم العالمات الهامة
وعالمات التحذير  -مثل "السم" قف '' خطر '

 01فبراير

اجتماع الصفة
الشخصية
التعاون
 01فبراير
الصفوف من 6—4

مع أطيب التحيات،
السيدة  /شيري باروينسكي
ناظرة المدرسة االبتدائية

السيدة  /سينيثيا ماديل
وكيلة المدرسة االيتدائية

Upcoming
Events

This Month at CBS
Bringing Talent to Life

February -2018

National day
celebrations
&
Oral
communication
festival
On
Feb 22nd

Character trait
assembly–
Collaboration
On
Feb 28th
Grade 1-3

National and
Liberation Day
holidays
Feb 25th &
26th

Canadian Bilingual School wishes CBS families a
Very Happy National and Liberation Day
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أحتفاالت العيد الوطني
&
مهرجان التواصل
الشفوي
 11فبراير

اجتماع الصفة
الشخصية
التعاون
 18فبراير
الصفوف من 1—0

تتمني المدرسة الكندية ثنائية اللغة للجميع عيد وطنى
وعيد تحرير سعيد
عطلة العيد الوطني
وعيد التحرير
 16 ، 11فبراير

