This Month at CBS

Upcoming
Events

Bringing Talent to Life

May-2017
Science Fair
On
May 4th

Grade 6-7
Transition
meeting
on
May 8th

Spring
Concert
on
May 11th

Elementary Principal’s Message:
Dear Parents:
April has been a very exciting month at the Canadian Bilingual School.
We had many events that showed off the talents of our students. The Islamic
Fair was a big success with many students in the High School and Elementary
School preparing and displaying their projects on the Prophet Mohammad and
the history of Islam. The visitors from the Ministry of Education were very
pleased with the work completed by our students.
Our SK graduation was a wonderful celebration of the progress students have
made in their reading and writing as the gym displayed student work for all of
us to be proud of. The theme of the graduation was “rock and roll” and our SK
students prepared special musical presentations for parents. Don’t forget to go
to our website to view the pictures and videos of our rock stars performing.
CBS has talent! This was showcased at our annual Talent Show on April 20 th
with students performing dance, vocal, beatbox and musical performances.
Prizes were awarded to the top three performances. Many students were
asking about next year’s Talent Show and are already planning to perform.
Never too early to start! We encourage all students to audition for this annual
event.
As we move towards the end of the year a reminder to all parents that
registrations are filling up fast. Please make sure to re-register your child for
next year before seats are taken up. We do not want anyone to be
disappointed.
Your support, as always is greatly appreciated!

Grade 6 -7
Transition
day/White day
On
May 18th

Ms. Mary Kelly
Elementary Principal
Canadian Bilingual School
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رسالة ناظرة المرحلة االبتدائية!
السادة أولياء األمور،
لقد كان شهر أبريل شهرا متميزا ومثيرا للغاية في المدرسة الكندية ثنائية اللغغغةل لغقغد كغان لغديغنغا
العديد من الفعاليات التي أظهرت مواهب طالبنال ولقد حقق المعرض اإلسغالمغي نغاغاحغا كغبغيغرا
بمساهمة العديد من الطالب الذين قاموا بإعداد وعرض مشروعاتهم حول النبي محمد صغلغهللا
عليه وسلم والتاريخ اإلسالميل ولقد انتاب زوارنا من وزارة الغتغربغيغة الشغعغور بغالسغعغادة وذلغ
بالعمل الذي تم إناازه بواسطة طالبنال
كما كان حفل تخريج طالب الصف ثانية روضة رائعا موضحا التقدم الغذي أحغرزه طغالبغنغا فغي
القراءة والكتابة حيث تم عرض أعمال الطالب في صالة األلعاب الرياضية والذي اعلغنغا نشغعغر
بالفخرل وقد كان موضوع التخرج هو ”رو أند رول“ حيث قام طالبنا في صف ثغانغيغة روضغة
بإعداد عروض موسيقية خاصة ألولياء األمورل ال تنسهللا تصفح موقعغنغا اإللغكغتغرونغي لغمغشغاهغدة
الصور والفيديوهات الخاصة بطالبنا ناوم الرو وهم يؤدون العروض الموسيقيةل
هنا مواهب بالمدرسة الكندية ثنائية اللغة! لقد تبين هذا في عرض المواهب السنوي بتاريخ 20
أبريل والذي قام فيه الطالب بأداء الرقصات والغناء وكذل العروض الموسغيغقغيغةل لغقغد تغم مغنغح
اوائز ألول ثالثة في هذا األداء الذي قام به الطالب كما أن هنا العديد من الطالب سغألغوا عغن
موعد عرض المواهب العام القادم وقامو بالفعل بوضع خطط للمشاركة فغي الغعغام الغقغادمل لغيغ
الوقت مبكرا حتهللا نؤخر البدء في العام القادم! إننا نحث ونشاع طالبنا علهللا تاارب االداء لغهغذه
الفعالية السنويةل
ومع إقتراب نهاية العام الدراسي فإنني أود أن أًذكر اميع أولياء األمور أن تسايل الطالب ينتهي
في غاية السرعةل لذا يراهللا التأكد من إعادة تسايل طفل للعام القادم قبل انشغغغال الغمغقغاعغدل ال
نريد أن يكون أي شخص مثبط الهمةل
إننا دوما نقدر دعمكم واهودكم!
السيدة  /ماري كيلي
ناظرة المرحلة االبتدائية
المدرسة الكندية ثنائية اللغة

CBS Earth Week

Character
assembly
Caring
On
May 18th

Workers
appreciation
day
On
May 18th

This week the Canadian Bilingual School
focused on “Earth Week” to celebrate the
beauty of our earth and discuss how we
need to take care of the earth. Waste, and
how we choose to handle it, affects our
world’s environment. We know that waste
materials can contaminate surface waster,
groundwater, soil, and air which causes
more problems for humans, animals and
ecosystems. Three great ways to eliminate
waste and protect our environment are to
reduce, reuse and recycle.
Students are learning about and practicing
good habits to keep our earth healthy. On Wednesday, April 26 th, we had a “Green
Day” and requested parents to send their children to school with a litter less lunch.
We also started the process of collecting plastics and papers in separate recycle
bins. We will collect the paper wastes and give them to IKEA to process and make
recycled colored covers. Plastics will be given to the recycling companies in
Kuwait. The amount of plastics and papers collected will be counted and we will let
students know the percentage of our waste we have and how we can reduce our
waste. We encourage parents to continue to send students to school with litter less
lunches.
Reduce, Reuse, Recycle — Three great ways YOU can eliminate waste and
protect your environment!

Grade 3
To
Grade 12
Final exams
From
May 21-25

School
Closes
on
May 25th
Sincerely,
Ms. Mary Kelly
Elementary School Principal

Ms. Cynthia Madill
Elementary Vice– Principal

أسبوع األرض بالمدرسة الكندية ثنائية اللغة
قامت المدرسة الكندية ثنائية اللغة بالتركيز هذا األسبوع علهللا ”أسبوع األرض“ وذل لالحتفال بامغال
األرض ومناقشة كيفية الحااة لرعاية أرضنال وتم مناقشة النفايات التي تؤثر علهللا بيئة عالمنا وكغيغف
نختار التعامل مع هذه المشكلةل نحن نغعغلغم أن الغنغفغايغات
يمكن أن تتسبب في تلوث المياه السطحية والمياه الاوفية
والتربة والهواء مغمغا يغتغسغبغب فغي حغدوث الغمغزيغد مغن
المشاكل لالنسان والحيوانات واألنظمة البغيغئغيغةل ويغواغد
هنا ثالثة طرق هامة للقضاء علغهللا الغنغفغايغات وحغمغايغة
بيئتنا والتي تتمثل في تقليص وإعادة إستغخغدام الغنغفغايغات
باإلضافة إلهللا إعادة تدويرهال
ويتعلم الطالب كيفية ممارسة العادات الايدة للحفاظ علهللا
أرضنا في حالة صغحغيغةل وقغد تغم عغقغد فغعغالغيغة ”الغيغوم
األخضر“ يوم االربعاء االربغعغاء  26ابغريغل حغيغث تغم
الطلب من أولياء األمور الغقغيغام بغإرسغال أطغفغالغهغم إلغهللا
المدرسة مع وابات غداء خالية من النفاياتل
كما بدأنا أيضا في عملية امع المواد البالستيكية واألوراق في صناديق إعادة تدويغر كغل عغلغهللا حغدةل
كما سنقوم بامع النفايات الورقية وإعطائها إلهللا ايكيا لمعالاتها وإعادة تدويرها لعمل أغطغيغة مغلغونغةل
كما سيتم إعطاء المواد البالستيكية إلهللا شركات إعادة التدوير بالكويتل وسيتم احتسغاب كغمغيغة الغمغواد
البالستيكية واألوراق التي تم امعها وسنتيح للطالب فرصة معرفة نسبة النفايات الغتغي لغديغنغا وكغيغف
يمكننا تقليل نسبة هذه النفاياتل ونحن نشاع أولياء األمور علهللا االستمغرار فغي إرسغال الغطغالب إلغهللا
المدرسة مع وابات غداء خالية من النفاياتل
التقليص ،إعادة االستخدام ،إعادة التدوير— ثالثة طرق رائعة يمكن من خاللها القضاء علهللا النفايات
وحماية بيئت !

Sincerely,
Ms. Cynthia Madill
Elementary Vice– Principal

Ms. Mary Kelly
Elementary School Principal

CBS Talent Show

Sincerely,
Ms. Mary Kelly
Elementary School Principal

Ms. Cynthia Madill
Elementary Vice– Principal

