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Sports Day
On
March 1st

Young Authors
day
&
Character Day
On
March 8th

Elementary Principal’s Message:
Dear CBS Parents,
We hope you enjoyed this special celebratory month with family and friends.
CBS students and teachers participated in our annual math fair and held numerous performances for National Day festivities. During the math fair the students had opportunities to manipulate numbers and shapes to create simple
patterns and problem solve.
Thank you to parents for joining us during National Day celebrations. CBS students put on various performances of singing, dancing,
storytelling, and speaking about Kuwaiti topics during the Oral
Communications festival for Grades 3 through 12. We ended this month with
some healthy competition at Sports Day for all students in games and fitness
tasks designed to foster teamwork and school spirit.
Congratulations to 2D for improving their class attendance. Thank you parents
for ensuring your child/children arrive at school on time each day. School begins at 7:30 am. Which class will win the pizza party in March for the most improved attendance, reduced tardiness and less absences?
What a fun time we’ve had this month at school.
Students are encouraged and expected to use effective work habits at school.
Please take sometime to sit with your child to reflect on the
questions below. Use these questions to start a conversation with your child.
How many areas would your child/children and or you assess as
excellent, fair or needing improvement?




Mothers Day
on
March 21st







Following routines in my classroom
Following rules about safety and collaborative play at recess
Using class time to ask questions, start work promptly, and complete tasks
on time
Actively listening in class with eyes on the speaker
Controlling behavior and respecting others
Approaching new learning with a positive attitude, and showing
curiosity
Caring for personal belongings and being organized with a pencil, and communication book

Sincerely,
Ms. Cheri Barwinski
Elementary School Principal

Ms. Cynthia Madill
Elementary Vice– Principal

الفعاليات القادمة

هذا الشهر في المدرسة الكندية ثنائية اللغة
مارس 8102

اليوم الرياضي
 1مارس

رسالة ناظرة المدرسة االبتدائية:
نأمل أن تكونوا قد استمتعتم بهذا االحتفال الخاص هذا الشهر مع العائلة واصدةدقا  .ول ةد شةار
طالب ومعلمي المدرس الكندي ثنائي فةي معةرا الريااةيال الةسنوا وقةاموا بعمةل العديةد مةن
العروا لالحتفال باليوم الوطني .ل د أقتنى الطالب خالل معرا الرياايال الفردة للتالبةب
باصرقام واصشكال لعمل أنماط بسيط وحل المسائل.
خالص الةشكر صوليةا اصمةور لالنةامام الينةا خةالل االحتفةاالل بةاليوم الوطةني .ل ةد قةام طةالب
المدرس الكندي بت ديم بروا مختلف من الغنا والرقص ورواي ال دص وسةرد المواةوبال
الكويتي وذل خالل مهرجان التوادل الشفهي للدفوف من الثالث وحتى الثاني بشر .ول د أنهينا
هذا الشهر بإجرا بعا المساب ال الدحي حيث قام بها جميةع الطةالب فةي اليةوم الريااةي مةن
خةةالل اصلعةةاب ومهةةام اللياقة البدنية المةةدمم بهةةدف تنمية وتعجيةةج رو العمةةل الجمةةابي فةةي
المدرس .

يوم المؤلف الصغير
&
يوم الشخصية
بتاريخ
 8مارس

تهانينا للفدل  2Dل يامهم بتحسين مستوى حاورهم في الدف .خالص الشكر صوليةا اصمةور
للتأكد من قيام ابنةائهم بالحةاور الةى المدرسة فةي الوقةل المحةدد كةل يةوم .يبةدأ اليةوم المدرسةي
الساب  7:30دباحا .من سيكون الفدل الفائج سيفوج بحفل البيتجا فةي شةهر مةارذ وذلة بنةا
بلى أفال حاور الطالب وقل بدد أيام التأخير وأيام الغياب؟
يا له من وقل ممتع قايناه هذا الشهر في المدرس الكندي .
يتم تشجيع وحث الطالب كما هو مفترا منهم بلى استخدام بادال العمةل الفعالة فةي المدرسة .
يرجى قاا بعا الوقل للجلوذ مع طفل للتفكةر والتةدبر فةي اصسةئل أدنةاه .قةم باسةتخدام هةذه
اصسئل لبد محادث مع طفل ؟
كم بدد المجاالل التي ت ييم فيها طفل بأنه ممتاج أو متوسط أو في حاج الى تحسين؟
• اتباع اإلجرا ال الروتيني في الفدل المدرسي
• اتباع ال وابد المتعل بالسالم واللعب التعاوني أثنا الفرد
• استغالل وقل الحد لطر اصسئل وبد العمل بشكل فورا وانها المهام في الوقل المحدد
• االستماع بإندال ونشاط داخل الدف مع النظر الى المتحدث.
• ابط السلو واحترام اآلخرين
• حب تعلم ما هو جديد بأسلوب ايجابي واظهار الفاول
• العناي بالمتعل ال الشخدي وجعلها منظم مع قلم رداص وكراس التوادل.
• االستماع بإندال ونشاط داخل الدف مع النظر الى المتحدث.
• ابط السلو واحترام اآلخرين
• حب تعلم ما هو جديد بأسلوب ايجابي واظهار الفاول
• العناي بالمتعل ال الشخدي وجعلها منظم مع قلم رداص وكراس التوادل

مع خالص الشكر،
السيدة  /شيري بارونسكي
مديرة المرحلة االبتدائية

السيدة  /سينثيا ماديل
المديرة المساعدة الرحلة االبتدائية

عيد األم
 11مارس
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Healthy Living
week
March
25th—29th

Work habits are also important at home. Read every night and review the
information and skills taught during the school day while at home.

Character Trait
Courage
Assembly
March 26th
&
March 28th

Grade 5
Parent
Engagement
Event
On
March 28th

There is a fine line between helping your children with their homework and
doing the work for them. We do not support doing the work for them, as
homework is an opportunity to practice skills, solidify understanding, and
develop independence.
Students need to be provided with guidance and support both at school and at
home, because learning is an ongoing process that never stops and should not
be put on hold. It is important to be involved with your child’s studies in some
way just as much as it is important not to do the work for them.
Let’s help students be happy kids.
Sincerely,
Ms. Cheri Barwinski

هذا الشهر في المدرسة الكندية ثنائية اللغة
مارس—8102

الفعاليات القادمة

اسبوع الحياة الصحية
 12 – 12مارس

تعد بادال العمل أياا مهم في المنجل .قم وانل في المنجل بال را ة كل ليل ومراجع
المعلومال والمهارال التي تعلمتها خالل اليوم الدراسي.

ميزة الشخصية
الشجاعة
االجتماع
 12مارس & 18
مارس

فعالية مشاركة أولياء
األمور
الصف الخامس
بتاريخ  18مارس

مساعدة
هناك فرق بسيط بين
أطفالك في القيام بواجباتهم المنزلية والقيام بتأدية العمل عنهم .إننا ال نؤيد وال نشجع القيام بتأدية
العمل عنهم حيث أن الواجبات المنزلية تعد فرصة لممارسة المهارات وتوطيد الفهم وتطوير
االستقاللية.
إن الطالب في حاجة إلى أن يتم توفير التوجيه والدعم في كل من المدرسة والمنزل وذلك ألن
التعلم يعتبر عملية مستمرة ال تتوقف أبدا وال يجب تعليقها أيضا .من المهم والضروري أن تشارك
طفلك في دراسته بطريقة ما بحيث ال تقوم فيها بتأدية العمل نيابة عنه.
دعونا مساعدة الطالب ليكونوا أطفال سعداء.
مع خالص الشكر،
السيدة  /شيري بارونسكي
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اآلن موقع المدرسة الكندية باللغة العربية

تتمنى اسرة طالب وموظفي
المدرسة الكندية

عيد أم سعيد

