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Authors abroad
(Grade 3-6)
On
Nov 1st & 2nd

International
day
On
November
9th

Elementary Principal’s Message:
This month at CBS was very informative and a collaborative experience for me
while working in partnership with parents and students. Thank you parents for
your care and your concerns. It is our school mission to promote a respectful,
safe and supportive environment. All staff are working towards this
goal. Thank you to you, our parents, for working together with us to make CBS
the best for our students; our children. To ensure we have time to listen and
discuss matters, I ask all parents to please book a meeting with the ES office
rather than showing up immediately requesting my support. The days are
scheduled very tightly as I plan with teachers and meet with scheduled
appointments to continuously improve teaching and learning.
In order to be efficient and effective, strive to support our work at CBS by
booking in advance parent with Principal meetings. I want to give everyone
who requests support the proper attention. This is most possible with a
scheduled appointment.
CBS donated 600 KD to KAACH as
a result of the support from families
during the 'Walk for Cure' and wear
pink day. International celebrations
are on November 9th 2017.

Progress report
card
Goes home
On
Nov 11th

Photo day
Nov 22nd
& 23rd

When visiting, notice the displayed
posters encouraging an antibullying environment for CBS.
This week we focused on
community member talks
and teaching in classrooms
with messages to help students be
a good friend, be responsible for
actions that help rather than hurt
and generally be a leader of
respect for self and others.
Please also educate and encourage your child at home to speak good words
and do good deeds. Join us in encouraging them to report to a teacher when
negative things happen to them or are witnessed.
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رسالة ناظرة المدرسة االبتدائية:
لقد كان هذا الشهر في المدرسة الكندية ثنائية اللغة شهرا تثقيفيا للغاية وغني بالمعلومات المفيدة
باإلضافة إلى تجربتي التعاونية مع أولياء األمور والطالب أثناء العمل .شكرا ألولياء األمور على
رعايتهم واهتمامهم .كما تتمثل مهمة المدرسة في تعزيز بيئة آمنة وداعمة وتتسم باالحترام ،فيعمل
جميع الموظفين على تحقيق هذا الهدف .لذا فأتقدم بخالص الشكر ألولياء األمور للعمل معنا لجعل
المدرسة الكندية ثنائية اللغة أفضل من أجل طالبنا .ولضمان إتاحة الوقت لدينا لالستماع ومناقشة
مختلف الموضوعات ،يرجى التكرم من جميع أولياء األمور القيام بحجز المواعيد لالجتماع مع مكتب
المدرسة االبتدائية بدال من الحضور الفوري وطلب الدعم مني .إن الجدول الزمني لهذه األيام محكم
للغاية حيث أنني أقوم بوضح الخطط مع المعلمين واالجتماع في المواعيد المحددة من اجل التحسين
المستمر لعملية التعليم والتعلم في المدرسة.

المؤلفون بالخارج
(الصفوف )6-3
في
 2 & 1نوفمبر

اليوم العالمي
بتاريخ
 9نوفمبر

ومن أجل أن نكون ذو فعالية وكفاءة ،فإننا نسعى جاهدين لدعم عملنا في المدرسة الكندية ثنائية اللغة
من خالل تحديد مواعيد لقاءات أولياء االمور مع ناظرة المدرسة مسبقا .حيث أنني ارغب في أن أقدم
كل االهتمام لكل من يطلب الدعم وسيتم ذلك على أكمل وجه إذا تم تحديد موعد مسبقا.
قامت المدرسة الكندية ثنائية اللغة بالتبرع بمبلغ
وقدره  066دينار كويتي للجمعية الكويتية
لرعاية األطفال بالمستشفيات ()KAACH
وذلك نتيجة الدعم المقدم من قبل أولياء األمور
خالل فعاليات "المشي من أجل العالج" و "يوم
ارتداء اللون الوردي" .سيتم عقد احتفال باليوم
العالمي بتاريخ  9نوفمبر .7602
عند قيامك بزيارة المدرسة الكندية ثنائية اللغة،
الحظ الملصقات المعروضة والتي تشجع على
بيئة مدرسية خالية من التنمر.
وخالل هذا األسبوع ،قمنا بالتركيز على
محادثات أفراد المجتمع المحلي والتدريس
داخل الصفوف المدرسية مع بث رسائل
لمساعدة الطالب على أن يصبحوا أصدقاء صالحين ومسؤولون عن التصرفات واألفعال التي من
شأنها تقديم المساعدة بدال من التسبب في إيذاء االخرين وأن يكونوا مثاال الحترام الذات واالخرين.

إرسال الشهادات إلى
المنزل
بتاريخ  11نوفمبر

يوم التصوير
 23 & 22نوفمبر
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CBS Fun day
On
Nov 25th

Character trait
Self
Regulation
assembly
On
Nov 27th

Grade 4
Parent
engagement
session
On
Nov 29th

As the assessments are coming up, I would like to suggest a few resources our
school provides to help you make your child develop in their reading skills.
Good reading results is good learning. Two main resources we provide to your
child are;
1. Literacy Pro
• Students grade 3-6 works on literacy
Pro.
• The literacy pro accurately access
• students’ reading comprehension.
• We have provided our students with
password and ID so that they can
•
access from home too. We request you
to support your child at home.
• Please sit with your child and listen him
read and comprehend.
• Please contact your classroom teacher to help you with literacy pro access
and how to use it at home.
2. Raz kids
• Students from JK –grade 2 works on Raz
kids.
• Access for students: With Raz kids ,
• Students can practice reading anytime,
• anywhere– at home, on the go and even
during summer!
• Teachers make assignments and track
• student progress with online assessments and student recordings.
• Viewing reports is simple, for individuals, classrooms and schools.
Help your child
 Complete homework.
 Plan healthy lunch meals
 Go to bed early
 Read daily
Please work with us to provide your child a better tomorrow.

Important Information
Send birthday cakes only on last
Thursday of every month. CBS does not encourage
birthday celebration any other time other than last
Thursday.
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ومع اقتراب موعد التقييمات ،فإنني أود أن اقترح عليكم بعض الموارد التي توفرها المدرسة الكندية
لمساعدتكم على قيامكم بتطوير ابنائكم في مهارات القراءة لديهم .فالتعلم الجيد هو نتيجة القراءة الجيدة.
وفيما يلي اثنان من اهم الموارد الرئيسية التي نقدمها لطفلك:
برنامج تعليم القراءة والكتابة ()Literacy Pro
• يعمل طالب الصفوف  0-3على برنامج ()Literacy Pro
• يقوم البرنامج بتقييم فهم الطالب للقراءة بشكل دقيق
• لقد قمنا بتزويد الطالب باسم مستخدم ورقم سري حتى يتمكنوا
من الدخول من المنزل أيضا .ونحن نطلب منكم القيام بدعم
ابنائكم بالمنزل.
• يرجى الجلوس مع طفلك واالنصات اليه وهو يقرأ ويفهم.
• يرجى التواصل مع معلم الفصل الخاص بطفلك لمساعدتك في الدخول على البرنامج وشرح كيفية
استخدامه بالمنزل.
برنامج ()Raz Kids
• يعمل طالب الصفوف أولى روضة – الصف الثاني على برنامج ()Raz Kids
• يمكن للطالب الدخول على ()Raz Kids
• يمكن للطالب القراءة في أي وقت وفي وأي مكان سواء
بالمنزل أو أثناء الطريق وحتى خالل عطلة الصيف!
• يقوم المعلمون بإعطاء الطالب مهام وواجبات باإلضافة
الى متابعة ،مستوى تقدم الطالب عن طريق عمل
تقييمات عبر االنترنت وعمل تسجيالت خاصة بالطالب.
• عرض التقارير بكل سهولة لألفراد والفصول المدرسية والمدارس.
ساعد طفلك على:
← إتمام الواجبات المدرسية
← التخطيط إلعداد وجبة غداء صحي
← االنوم مبكرا
← القراءة بصفة يومية
يرجى أن نتعاون معا لتقديم مستقبل أفضل لطفلك.
معلومة هامة
يتم ارسال
كعكة عيد الميالد في اخر خميس من كل شهر .حيث ال تقوم المدرسة
الكندية
ثنائية اللغة باالحتفال بأعياد الميالد في أي وقت اخر سوى في اخر
خميس من
كل شهر.

اليوم الترفيهي في
المدرسة الكندية
بتاريخ
 22نوفمبر

اجتماع الصفة الشخصية
االنضباط الذاتي
بتاريخ  22نوفمبر

جلسة مشاركة أولياء
أمور الصف 4
بتاريخ
 29نوفمبر

Fun Day 2017

Canadian Bilingual School

Funday 2017
We cordially invite all CBS parents
to CBS on Saturday, November
25th, 2017
From 9a.m to 4p.m
A perfect time for your child to be
entertained and engaged.
Like every year and even better, we
will be having food, games,
fun and music.
One Day Fun Day!!

Sincerely,
Ms. Cheri Barwinski
Elementary School Principal

Ms. Cynthia Madill
Elementary Vice– Principal

Fun Day 2017

المدرسة الكندية ثنائية اللغة

اليوم الترفيهي 2112
إننا ندعو وبكل حرارة جميع أولياء أمور المدرسة
الكندية ثنائية اللغة لحضور اليوم الترفيهي في المدرسة
الكندية في يوم السبت الموافق  22نوفمبر 2112
من الساعة  10:11صباحا إلى الساعة  10:11عصرا
إنه الوقت المثالي لطفلك للترفيه والمشاركة
وكما الحال في كل عام بل وأفضل من ذلك سنقوم بتناول
الطعام وسنلعب ونمرح ونستمتع بالموسيقى
إنه يوم واحد إنه يوم المرح!

مع أطيب التحيات،
السيدة  /شيري باروينسكي
ناظرة المدرسة االبتدائية

السيدة  /سينيثيا ماديل
وكيلة المدرسة االبتدائية

Walk for Cure
Student council wishes to thank CBS parents for donating to the walk for cure fund.
Your humble donation has empowered us to pay KD 600 to KAACH foundation.
Students actively participated the walk with great energy and happiness.
Your constant support and encouragement has always help us succeed in all
endeavors.

Sincerely,
Ms. Cheri Barwinski
Elementary School Principal

Ms. Cynthia Madill
Elementary Vice– Principal

المشي من أجل العالج
يود مجلس الطالب أن يشكر أولياء أمور المدرسة الكندية ثنائية اللغة على قيامهم بالتبرع لصندوق المشي
من أجل العالج .ولقد ساعدنا تبرعكم المتواضع في القيام بدفع مبلغ  600دك للجمعية الكويتية لرعاية
األطفال بالمستشفيات ( .)KAACHكما شارك الطالب في هذه الفعالية بكل نشاط وسعادة.
إن دعمكم وتشجيعكم المتواصل لنا يساعدنا دائما في تحقيق النجاح في جميع المساعي.

مع أطيب التحيات،
السيدة  /شيري باروينسكي
ناظرة المدرسة االبتدائية

السيدة  /سينيثيا ماديل
وكيلة المدرسة االبتدائية

