This Month at CBS

Core Beliefs
We believe in:

Bringing Talent to Life
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1. Individual
Accountability
2. Having a
positive belief in
People
3. Developing
critical thinking

Upcoming Events
March 1
Sports Day
March 8
Young Author’s Day
March 28
Healthy Living Event
March 29
Courage Assembly

Secondary School
The Mission Statement:
At CBS we promote a respectful, safe and supportive environment,
encouraging high expectations and academic success.
Dear Parents,
We welcome the month of March and warmer weather as we continue to
enjoy the learning and exciting lessons here at CBS. The Students are working hard to do well in Quarter 3 which concludes at the end of the month.
We continue to follow our Mission Statement each and every day, as the
students strive to improve and grow into mature responsible young adults
reaching for high expectations and academic success for their future.
We are seeing our students “Bringing Talent to Life”.
At CBS, our After School Clubs are growing and supporting students outside
of the classroom. Th Basketball Club runs every Wednesday for grade 5 to
12 students who would like to improve their basketball skills as well as
participate in a fun activity with their peers. Mr. Paul (Secondary Principal) is
supervising our young basketball hopefuls, developing their skills and building a greater sense of team and community through sport.
Mr. Michael (Secondary Vice-Principal) is offering the Restorative Justice
Program for students from grades 10-12 every Wednesday after school. This
program will focus on giving students the opportunity to learn about conflict
management strategies that can be utilized in any context. Ms. Nabeeha
and Ms. Tasneem are running a Drama English Club to support young
students with their expression skills. Ms. Charmaine and Ms. Cheri
(Elementary Principal) are running a Girls Group for grade 3 to 8 girls.
Courage

March 29
Quarter
3
Ends

Sincerely,
Mr. Paul Barwinski
Secondary School Principal

Study Skills: Students that wish to be successful will need to develop their study skills.
Learning is not something that can be turned on or off like a light switch. Learning occurs over
time with hard work when focused on understanding over a period of time. To learn students,
need to work on their study skills.
Here are some tips:
• Make a weekly or daily “to do” list, use a calendar/planner
• Get up early to get stuff done, prioritize and
schedule what you need to do – be realistic!
• Have a spot where all studying takes place
• Make or join a study group
• Review your notes regularly
• Read more than once
• Don’t put off reading assignments until the last
minute!
• Review after reading
• Make flashcards
• Get help if you need it

National Day Celebration
The pride of Kuwait was on full display on February 22nd where our students and staff put on a
wonderful display for the annual National Day Celebration. Throughout the school, icons and
displays created by our students adorned the auditorium and hallways, commemorating the rich
history of Kuwait and its people. Staff and students alike were dressed in traditional Kuwaiti
attire and the colors of the Kuwaiti flag were worn by all. The smell of traditional Kuwaiti food
also filled the air of our school foyer. Our honored guests, the parents, were treated to a full
array of lively performance throughout the day.
The day of events began with the Oral Communication Competition. Students representing
various grades recited an oral presentation relating
details about the history and accomplishments of
Kuwait and its citizens. Our presenters did a
wonderful job conveying the rich past of Kuwait.
After the Oral Communication Competition, the
festivities moved to the outside football pitch where
the JK/SK and Primary students prepared a colorful
march and dance display. Students and teachers
danced to famous National Day Songs clothed in
red, black, white, and green. Our parents delighted
in watching the children move to the patriotic songs
of Kuwait.
Our last presentations of the day culminated in the auditorium with an assortment of stage
performances including a Kuwaiti Wedding, the Pearl Dance, Famous Kuwaiti performances,
and musical performances. Students and staff did an excellent job with all these performances,
creating memories that last for a life time. Great thanks to all of those who helped to make this
event possible.
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Math Fair: On the 8th of February, students of
CBS participated in the annual Math Fair. The
Math Fair is an opportunity for students to apply
their knowledge of mathematics in the creation of
innovative games and activities that help bolster
the learning of difficult mathematical concepts.
This year, students worked tirelessly to create
fun yet educational games that tested the
mathematical know-how of our student body. At
the end of the day, students gathered in the
auditorium to present their games and activities
to the
rest of the students. Teachers and students had a wonderful time exploring
diverse ways to engage with mathematical learning. A special thanks to the
students and the Math Department for putting together a great Math Fair.

Growth Mindset:
We want students to work hard at school everyday. This will lead to
success. The Counting On You Program after school also helps
support student learning.
Students should arrive for the Counting On You After School Program at
2:45 pm and stay until 3:15 pm. Sunday, Monday, and Tuesday. Please
continue to support the student attendance on time. This habit is a valuable
predictor of future academic success. Being on time and ready to learn each
and everyday has proven to predict future student success, the school start
time is 7:30 am.
Sincerely,
Mr. Paul Barwinski
Secondary School Principal

فعاليات الشهر في المدرسة الكندية ثنائية اللغه
إدخال الموهبة في الحياة
العدد رقم 2018 - 3

المرحلة الثانوية
الرسالة:
تتمثل رسالة المدرسة الكندية ثنائية اللغة في توفير بيئة أمنة وداعمة وفعالة لرفع مستوى
التوقعات وتحقيق النجاح األكاديمي.
أولياء األمور األعزاء،
نحن نرحب بشهر مارس والطقس األكثر دفئا ونحن مازلنا نتمتع بالعملية التعليمية والدروس
الشيقة هنا في المدرسة الكندية ثنائية اللغة .يعمل الطالب جاهدين على تحقيق أداء جيد في الربع
الدراسي الثالث الذي من المقرر انتهائه في نهاية هذا الشهر .ونحن نواصل متابعة تنفيذ بيان مهامنا
كل يوم ،وبناء على ذلك ،يسعى طالبنا إلى التحسن والنمو كي يصبحوا شباب راشدين ،ناضجين،
مسؤولين وطامحين إلى تحقيق آمالهم الكبيرة والنجاح األكاديمي في مستقبلهم .إننا نرى طالبنا
"يدخلون الموهبة في الحياة".
في المدرسة الكندية ثنائية اللغة ،وتحديدا في النوادي الخاصة بنا التي تفتح أبوابها بعد انتهاء اليوم
الدراسي ،يتلقى الطالب الدعم الالزم للنمو وذلك خارج الفصول الدراسية .يفتح نادي كرة السلة
أبوابه كل يوم أربعاء لطالب الصفوف ( 5إلى  )12الذين يرغبون في تحسين مهاراتهم ذات الصلة
بممارسة رياضة كرة السلة ،فضال عن المشاركة في أنشطة مرحة وترفيهية مع أقرانهم .يشرف
السيد بول (مديرالمرحلة الثانوية) على طالبنا الصغار الطامحين إلى النجاح في هذه الرياضة،
ويحرص على تطوير مهاراتهم وإشاعة روح الفريق والجماعة في أوساط الطالب من خالل
الرياضة .ويقدم السيد مايكل (نائب مديرالمرحلة الثانوية) برنامج العدالة التصالحية للطالب من
الصفوف  10إلى  12كل يوم أربعاء بعد انتهاء اليوم الدراسي ،وسيركز هذا البرنامج على إعطاء
الطالب الفرصة للتعرف على استراتيجيات إدارة الخالفات التي يمكن استخدامها في أي إطار.
تقوم المعلمتان نبيهه و تسنيم بإدارة النادي المخصص لتعلم الدراما باللغة اإلنجليزية من أجل دعم
مهارات التعبير لدى الطالب .وتقوم السيدة شارمين والسيدة شيري (مديرة المرحلة االبتدائية)
بإدارة فريق من الفتيات من الصف الثالث إلى الثامن.

الشجاعة

مع خالص الشكر،
السيد  /بول بارونسكي
مدير المرحلة الثانوية

القيم األساسية
نؤمن بـ:
 .1المسئولية الفردية
 .2الفكر اإليجابي تجاه
األفراد
 .3تطوير التفكير الناقد

الفعاليات القادمة
 1مارس
اليوم الرياضي
 8مارس
يوم المؤلف الصغير
 28مارس
فعالية الحياة الصحية
 29مارس
اجتماع ميزة الشخصية
الشجاعة
 29مارس
نهاية الربع الثالث

مهارات الدراسة:
الطالب الذين يرغبون في تحقيق النجاح سوف يحتاجون إلى تطوير مهاراتهم الدراسية .وإن التعلم ليس أداة يمكن
تشغيلها أو إيقافها مثل مفتاح الضوء ،بل إن التعلم يحدث مع مرور الوقت والعمل الشاق عندما يتم التركيز على تحقيق
االستيعاب على مدار فترة من الزمن .إن الطالب بحاجة إلى العمل على تحسين مهاراتهم الدراسية من أجل التعلم.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

إليكم بعض النصائح:
إنشاء قائمة "مهام" أسبوعية أو يومية ،استخدام جدول زمني /دفتر
أو مذكرة لتدوين الخطط الدراسية أو األعمال اليومية
االستيقاظ مبكرا إلنجاز المهام ،وجدولة وترتيب ما يحتاج الطالب
إنجازه حسب األولويات – كن واقعيا
اختيار مكان مخصص للدراسة/المذاكرة فقط
إنشاء فريق دراسي أو المشاركة فيه
مراجعة المذكرات الدراسية بانتظام
القراءة أكثر من مرة
عدم تأجيل الواجبات حتى اللحظة األخيرة
المراجعة عقب القراءة
ابتكار بطاقات تعليمية
طلب المساعدة إذا كان الطالب في حاجة إليها

االحتفال بالعيد الوطني
إن يوم  22فبراير لفخر لدولة الكويت فقد قام طالبنا وموظفونا بتقديم عرض رائع لالحتفال بالعيد الوطني السنوي .قام
طالبنا بتزيين جميع أنحاء المدرسة خاصة القاعات والممرات ،احتفاال بالتاريخ الكويتي الغني وشعب الكويت .وكان
الموظفون والطالب على حد سواء يرتدون المالبس الكويتية التقليدية ،وارتدى الجميع ألوان العلم الكويتي .كما أن رائحة
الطعام الكويتي التقليدي مألت الهواء في فناء المدرسة .وقد تم التعامل مع ضيوفنا الكرام من أولياء األمور بنظام تام
وأداء حيوي على مدار اليوم .بدأت فعاليات اليوم بمسابقة التواصل الشفوي .وقدم عدد من الطالب الذين يمثلون مختلف
الصفوف عرضا شفويا يتضمن تفاصيل عن تاريخ وإنجازات الكويت ومواطنيها .لقد قام مقدمو العرض بعمل رائع يعبر
عن تاريخ الكويت الثري .عقب انتهاء مسابقة التواصل الشفوي ،انتقلت االحتفاالت إلى ملعب كرة القدم الخارجي حيث
أعد طالب اولى روضة وثانية روضة وطالب المدرسة االبتدائية مسيرة ملونة وعرض راقص .رقص الطالب
والمعلمون على أغاني العيد الوطني الشهير مرتدين مالبس
حمراء وسوداء وبيضاء وخضراء .ويسر أولياء األمور مشاهدة
الطالب يُقدِمون على أداء األغاني الوطنية الكويتية .وقد ُت ِوجت
عروضنا األخيرة في هذا اليوم بمجموعة متنوعة من العروض
المسرحية في قاعة العرض بما في ذلك حفل الزفاف الكويتي
ورقصة اللؤلؤة إلى جانب عروض كويتية شهيرة وعروض
موسيقية .قام الطالب والموظفون بعمل ممتاز والذي ظهرت
نتائجه من خالل تقديم جميع هذه العروض وخلق ذكريات ستستمر
مدى حياة .جزيل الشكر إلى جميع األفرد الذين ساهموا في جعل
هذا الحدث ممكنا على أرض الواقع.

فعاليات الشهر في المدرسة الكندية ثنائية اللغه
إدخال الموهبة في الحياة
العدد رقم 2018 - 3

المرحلة الثانوية
معرض الرياضيات
في الثامن من فبراير ،شارك طالب المدرسة الكندية ثنائية
اللغة في معرض الرياضيات السنوي .يُعد معرض
الرياضيات فرصة للطالب من أجل تطبيق معلوماتهم عن
الرياضيات من خالل خلق األلعاب واألنشطة المبتكرة التي
تساعد على تعزيز تعلم المفاهيم الرياضية الصعبة .سعى
بعض الطالب بال كلل في هذا العام إلى ابتكار ألعاب تعليمية
ممتعة والتي اختبرت مهارة طالبنا في مادة الرياضيات .في
نهاية اليوم ،تجمع الطالب في قاعة العرض لعرض ألعابهم
وأنشطتهم لبقية الطالب .وقضى المعلمون والطالب وقتا
رائعا في استكشاف طرق متنوعة للتفاعل مع مادة
الرياضيات وتعلمها .شكر خاص للطالب وجميع العاملين في
قسم الرياضيات للتعاون معا في إقامة معرض رياضيات
عظيم.
.

تطور طريقة التفكير
نحن نتطلع إلى قيام طالبنا باالجتهاد في المدرسة كل يوم ،وسيؤدي ذلك إلى النجاح .كما
يساعد برنامج " "Counting On Youالذي يُتاح بعد انتهاء اليوم الدراسي على دعم تعلم
الطالب ،يجب أن يحضر الطالب هذا البرنامج في تمام الساعة  2:45بعد الظهر والبقاء حتى
 3:15عصرا ،على أن يتم الحضور في أيام األحد ،االثنين ،والثالثاء من كل أسبوعُ .يرجى
مواصلة تشجيع الطالب على الحضور في الوقت المحدد حيث أن عادة االلتزام بالمواعيد هي
مؤشر مهم يدل على النجاح األكاديمي في المستقبل ،وقد ِثبت أن الحضور في الوقت المحدد
واالستعداد للتعلم كل يوم هما عامالن للتنبؤ بنجاح الطالب في المستقبل .لذلك ،يُرجى االلتزام
بحضور وقت بدء اليوم الدراسي وهو  7:30صباحا.
مع خالص الشكر،
السيد  /بول بارونسكي
مدير المرحلة الثانوية

