This Month at CBS
Upcoming Events

Bringing Talent to Life

February-2017

Elementary Principal’s Message:

Book Fair
on
February
1st-2nd

Report cards
go home
on
Feb 1st

It has been an exciting and productive start to 2017. We are continuing to
improve programs and strategies to improve our student’s learning. We were
very pleased with the discipline our students demonstrated during the Exam
session for grades 3 to 6. Students worked very hard and came to school on
time in preparation for the exams. We are seeing improvements in our student’s
results and during our monthly assemblies we are giving out awards to more
students who are showing improvement. We are very proud of these improvements.
Teachers are working on improving literacy programs using ‘best practices’
from Ontario. Students start their literacy time with Shared Reading, followed by
independent reading or writing and Guided Reading. In most cases Shared
Reading starts first period of the day; please make sure your child arrives at
school on time for this important part of English Literacy learning. We are
working very hard to improve our student’s reading levels. Grades SK to 3 have
started their Home Reading programs. You will see your child’s reading folder
come home. Please support your child’s reading skills by listening to them read
and completing the Home Reading log inside the folder. This additional practice
will help our students move forward in their reading.
Report cards will be going home on February 1st. Your continued support of
your child’s daily attendance at school and completion of reading and homework will ensure a successful report card for your child. If you have any
concerns regarding your child’s learning and success at school please make
sure to book a time to meet with your child’s teacher.

Parent
conference
On
Feb 2nd
&
Feb 6th
Time :
2.45pm
–
4.30pm

Please sign up for your appointment on the sign-up sheets outside your child’s
classroom door. If you are unable to make either of these times please make
sure to contact your child’s teachers to arrange another time. Thank you for
your support of our efforts to provide an excellent education for your child.
Ms. Mary Ellen Kelly
ES Principal

First you learn to read
Then you read to learn
Let’s get our kids’ reading!

Come to the Book Fair!

هذا الشهر في CBS
Bringing Talent to Life

الفعاليات القادمة

فبراير—2412
 1فبراير— 2فبراير
رسالة ناظرة المدرسة االبتدائية:

معرض الكتاب

لقد كانت بداية مثيرة ومثمرة لعام  .7102سنواصل تحسين البرامج واالستراتيجيات من أجل تحسين تعليم الطالب لدينا .لقد
كنا في غاية السعادة بسبب االنضباط الذي أظهره طالبنا خالل امتحانات الفصل الدراسي للصفوف من الثالث وحتى السادس.
لقد عمل الطالب بجد واجتهاد وكانوا يحضرون إلى المدرسة في الوقت المحدد استعدادا لالمتحانات .وها نحن نشهد تحسنا في
نتائج طالبنا وسنقوم خالل االجتماعات الشهرية بمنح جوائز لعدد أكبر من الطالب الذين يظهرون تحسنا .إننا نشعر بالفخر
بتلك التحسينات التي أظهرها طالبنا.
كما يعمل المعلمون لدينا على تحسين برامج معرفة القراءة والكتابة باستخدام "أفضل الممارسات" من نظام أونتاريو .يبدأ
الطالب الوقت المخصص لمعرفة القراءة والكتابة بالقراءة المشتركة ثم تليها قراءة أو كتابة مستقلة والقراءة الموجهة .في
معظم الحاالت تبدأ القراءة المشتركة في الحصة األولى من اليوم الدراسي .لذا يرجى الحرص على وصول ابنائكم إلى

 1فبراير
أرسال التقارير إلي
المنزل

المدرسة في الوقت المحدد لحضور هذا الجزء الهام والمتلعق بتعلم اللغة اإلنجليزية ومعرفة القراءة والكتابة .إننا نعمل بجد
واجتهاد من أجل تحسين مستويات قراءة طالبنا .لقد بدأ طالب المراحل من روضة ثانية وحتى الصف الثالث برامج القراءة
المنزلية الخاصة بهم .سوف يحضر طفلك ملف القراءة الخاص به لذا يرجى دعم مهارات القراءة لدى طفلك من خالل
االستماع له أثناء قيامه بالقراءة واستكمال سجل القراءة المنزلية داخل الملف .إن هذه الممارسة اإلضافية ستساعد طالبنا على
المضي قدما في قراءتهم.

 2فبراير و  6فبراير

سيتم إرسال شهادات الدرجات إلى منازل طالبنا يوم  0فبراير .إن دعمكم المتواصل لحضور أبنائكم إلى المدرسة بشكل
يومي والحرص على استكمال القراءة والواجبات المنزلية يضمن نجاح أبنائكم .وإذا كان لديكم أية مخاوف بشأن أبنائكم فيما

إجتماع أولياء األمور

يرجى تحديد الموعد الخاص بك من خالل ورقة التسجيل والتي تقع خارج باب الفصل الذي يتواجد به طفلك .إذا لم يكن أي

من

يتعلق بالتعليم والنجاح في المدرسة ،يرجى الحرص على قيامكم بالترتيب ألخذ موعد للقاء معلم طفلكم.

من المواعيد التالية مناسب لك ،يرجى قيامك باالتصال بمعلم طفلك لترتيب وقت آخر للقاء معه .نشكركم على دعمكم لجهودنا
من أجل توفير فرص التعليم المتميز ألبناكم.

مع تحيات،
السيدة  /ميري كيلي
ناظرة المرحلة األبتدائية
أوال أنت تتعلم القراءة
ثم تقرأ لكي تتعلم
دعونا نجعل أطفالنا تقرأ

تعــال إلي معرض الكتاب

 2::2عصرا
إلي

 :::4مساء

KG Learning Centers
Reregistration
begins
from
February
5th

Reading center
Reading with whisper phones enables students to hear
both sounds and the words they read. Students love
them. Practicing finger pointing during Centre time
reinforces early reading behaviors necessary for growth
and development.
Children love taking turns “ being the teacher”. Whether
reading to a partner or directing the pointer, Centre's
enable students to build confidence, develop teamwork
and promote independence.

Candygrams
Day
on
Feb 16th

Writing Centre
Providing stimulating materials such as choice boxes
enables KG students to choose and write their own
stories. Our post office Centre provides incentive for
students to write letters to their friends. Thursday’s post
delivery is eagerly awaited.
Science Centre
Inquiry -based, hands-on activities enable students to
explore their world. From plants to weather to animal
habits, students observe, measure, record and discuss
the changes they see.

Character
Assembly
Collaboration

On
Feb 22nd

Math Centre
Measuring, weighing, and counting are just a few of the
skills our students are enquiring in math. Identifying
shapes by feel is a sample of the many exciting
activities designed to reinforce math concepts.
Drama Centre
Building oral language is a key component of
Centre work. Using puppets and other encourages
children to use their imagination to retell stories and
use their voice to convey emotions and ideas.

Sincerely,
Ms. Mary Kelly
Elementary School Principal

Ms. Cynthia Madill
Elementary Vice– Principal

مراكز تعليم مرحلة الروضة
مركز القراءة
تُمكن القراءة باستخدام سماعات األذن ( )Whisper Phonesالطالب من سماع
األصوات والكلمات التي يقوموا بقرائتها .الطالب يحبون ذلك .كما أن ممارسة اإلشارة
باألصابع خالل القراءة تعزز من سلوكيات القراءة المبكرة الالزمة للنمو والتحسن .إن
األطفال يحبون التصرف وكأنهم معلمون سواء بالقراءة لزميل أو باإلشارة .إن المركز
يعمل على تمكين الطالب من بناء الثقة وتطوير العمل الجماعي وتعزيز االستقاللي

 2فبراير
بدء إعادة التسجيل

مركز الكتابة

 16فبراير

توفير مواد محفزة مثل صناديق االختيار التي تًمكن طالب مرحلة الروضة من
اختيار وكتابة قصصهم الخاصة بهم .إن مركز النشر لدينا يعمل على تحفيز
الطالب لكتابة خطاباتهم ورسائلهم ألصدقائهم .إن ننتظر وبشوق يوم الخميس
بعد التسليم.

يوم الحلوي

مركز العلوم
تًمكن األنشطة القائمة على البحث والتدريب العملي الطالب من استكشاف عالمهم.
بدءاً من النباتات والطقس وصوال إلى عادات الحيوانات ،يقوم الطالب بمراقبة
وقياس وتسجيل ومناقشة التغيرات التي يرونها.

 22فبراير

مركز الرياضيات
القياس والوزن والعد ليس سوى عدد قليل من المهارات التي يقوموا بدراستها
طالبنا في الرياضيات .تحديد األشكال بالشعور يعتبر نموذج من العديد من
األنشطة المثيرة المصممة لتعزيز مفاهيم الرياضيات.
مركز الدراما
يعد بناء لغة شفهية عنصرا أساسيا من عمل المركز .باستخدام الدمى وغيرها
يتم تشجيع األطفال على استخدام خيالهم في أن يقوموا برواية قصص واستخدام
صوتهم لنقل المشاعر واألفكار.

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

السيدة  /سينثيا ماديل
وكيلة المرحلة اإلبتدائية

سمات الشخصية
” التعاون ”
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National/
Liberation day
On
Feb 23rd

National day
Holidays
On
Feb 25th
&
Feb 26th

هذا الشهر في CBS
Bringing Talent to Life

فبراير—2412
 2:فبـرايـر

أحتفاالت العيد الوطني /
يوم التحرير

 22فبراير  26 -فبراير
أجازة العيد الوطني

