
 
 

Elementary Principal’s Message: 
 

A new year always ushers in the sense of renewal 
– a renewal of purpose and a collective  
commitment to excellence in teaching, learning, 
and school improvement to support students in 
reaching their full potential. I am excited about 
continuing the collaborative work routines  
established with teachers, parents, students and 
support staff. The academic and behavior  
expectations are in place to provide all students a 
competitive opportunity against school, national 
and international standards.     
 
Students who do not arrive at school by 7:30 am miss the most important  
English skill development lessons. Most of English language teaching blocks 
are at the start of the school day. Please be on time at school. 
  
In December, our Grade 3, 4 and 5 students successfully completed exams. 
Elementary exams are like in class tests and timings to sit these exams were 
very short in some cases, between 15 to 45 minutes. End of year assessments 
help students to apply skills and knowledge they have learned over time to new 
and different situations. A goal for CBS students is to show strong  
commitments and appreciation for learning a new skill or new knowledge every 
day. A student and family show their  
level of academic commitment by  
showing up daily and on time at school. 
  
This month, teachers are preparing  
report card final assessments, running  
records for reading levels and setting 
goals for 2019 with students. The  
character trait for the month of January is 
initiative. Students are expected to get started on a goal for change that will 
lead to more success. Teachers will discuss goal setting with your child/children 
and require your help as well, to take student efforts to the next level. Praise 
your child’s efforts rather than their results.  Hard work gets good results.  
Initiative requires daily effort in the classroom to listen, cooperate, ask  
questions and participate in accomplishing daily tasks. Practicing reading and 
writing for homework is essential to building memory and understanding of what 
was taught at school. Our CBS teachers are ready to support your child’s  
education every day; please strive to improve attendance and tardiness.   
Please plan to attend the parent engagement sessions this month. Grade 2 
sessions are on January 28. 
 

Ms. Cheri Barwinski 
Elementary Principal 
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Jan 13th– 29th  

 

 

 

 

 

 

Twin Day 

On 

January 10th  

 

 

 

 

 

Assembly  

Trait: Initiative 

Grade 3-5 

On 

Jan 28th 

Grade JK-2 

On 

Jan 30th  
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 رسالة ناظرة المدرسة االبتدائية:

تجديد  –دائماً ما يؤذّن العام الجديد بوالدة الشعور بالتجديد 

العزيمة وااللتزام الجماعي بالتفوق في التدريس، التعلم 

وتحسين المدرسة من أجل دعم الطالب في بلوغ كامل 

إمكاناتهم. أنني متحمسة بشأن جميع فرص العمل والتعلم 

التعاوني الذي يشترك فيه المعلمون وأولياء األمور والطالب 

وموظفي الدعم. إن التوقعات األكاديمية والسلوكية متاحة 

لتزويد لجميع الطالب فرصة تنافسية مقابل المعايير 

 المدرسية والوطنية والدولية.

يفتقد الطالب الذين ال يصلون إلى المدرسة بحلول الساعة 

صباحاً أهم دروس تنمية المهارات في اللغة اإلنجليزية. يتم تدريس وحدات اللغة اإلنجليزية  03:7

 في بداية اليوم الدراسي. لذا يرجى الحضور إلى المدرسة في الوقت المحدد.

في شهر ديسمبر، انتهى طالبنا في الصفوف الثالث والرابع والخامس من االمتحانات بنجاح. إن 

امتحانات المدرسة االبتدائية تكون مماثلة لالختبارات التي تتم في الفصل وان األوقات الزمنية 

دقيقة. تساعد تقييمات نهاية العام  51إلى  51لالمتحانات قصيرة جدًا في بعض الحاالت ما بين 

الطالب على تطبيق المهارات والمعرفة التي تعلموها مع مرور الوقت على مواقف جديدة 

ومختلفة. وإن غاية طالب المدرسة الكندية ثنائية اللغة هو إظهار التزامات قوية وتقدير قوي لتعلم 

مهارة جديدة أو معرفة جديدة كل يوم. يظهر الطالب وأسرته مستوى االلتزام األكاديمي من خالل 

 الحضور يوميًا إلى المدرسة وفي الوقت المحدد.

أثناء هذا الشهر، يقوم المعلمون بإعداد شهادات الدرجات للتقييمات النهائية وإعداد السجالت 

مع الطالب. إن سمة الشخصية لهذا الشهر  9752الخاصة بمستويات القراءة وتحديد األهداف لعام 

"شهر يناير" هي المبادرة. من المتوقع أن يبدأ الطالب في تحقيق هدف التغيير الذي سيؤدي إلى 

المزيد من النجاح. سيقوم المعلمون بمناقشة موضوع تحديد األهداف مع طفلك/أطفالكم وسيطلبون 

أيضاً مساعدتك من أجل االرتقاء بجهود الطالب إلى المرحلة التالية. قم بمدح جهود الطفل بدالً من 

نتائجه. إن العمل الدؤوب يُسفر عن نتائج جيدة. كما أن المبادرة تتطلب جهود يومية داخل الفصل 

بدءا من اإلنصات والتعاون وتوجيه األسئلة والمشاركة في إنجاز المهام اليومية. إن ممارسة 

القراءة وكتابة الواجبات المنزلية أمر ضروري لبناء الذاكرة واستيعاب ما تم تدريسه في المدرسة. 

إن معلمينا في المدرسة الكندية ثنائية اللغة على استعداد لالهتمام بتعليم طفلك كل يوم؛ يُرجى العمل 

على تحسين معدالت االنتظام والحد من التأخر. يُرجى العزم على حضور اجتماعات مشاركة 

 من يناير الجاري. 92أولياء األمور هذا الشهر. ستُعقد اجتماعات الصف الثاني في 
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 – :اجتماع الصفوف 
3 سمة الشخصية 1

 المبادرة
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والصفوف أولى 
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What Contents of the Food Makes it Junk 
 
When comparing healthy food vs junk food for kids, fast food barely has 
any nutrition but there are some specific ingredients that end up making it junk. 
 
1. Additional Sugar 
2. Bad Fats 
3. Processed Substances 
 

Harmful Effects of Junk 
Food on Children 
Consumption of junk food with all 
these constituents can be quite 
harmful to children and result in 
many adverse effects. 
 

1. Reduction in Comprehension Speed 
Where today’s age is all about getting there first and faster, all of this can be 
achieved only when the brain has had the right nutrition to develop itself. Junk 
food works only to fill the stomach and barely provides anything to help develop 
alertness. This results in kids generally lacking concentration when engaged in 
tasks, failure to remember things for a long time, and generally be weak at 
learning. 

2. Issues with Health Later in Life 
The substantial portions of cheese and other fatty ingredients is inseparable 
from junk foods. A habitual consumption of junk food opens doors to the  
presence of various heart-related problems later in 
life. This can set in bone-related issues early in life 
and lead to dental decay as well. 

4. Digestion Issues 
Junk food is junk primarily due to the high  
presence of processed food items that lack any 
necessary nutrients, primarily fiber. This makes 
them difficult to digest as well as cause for  
stomach aches.   

5. Risk of Obesity 
All the tasty and irresistible flavors of junk food are 
a result of fatty substances used in it. An inactivity 
of the body in the early stages of life sets the very 
foundation for a kid becoming obese and causing 
body image issues later on. 
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 أٌي من مكونات الطعام تجعله غير صحي

عند مقارنة الطعام الصحي بالوجبات السريعة بالنسبة لألطفال، نادًرا ما تحتوي الوجبات السريعة على أية فائدة 
 غذائية، ولكن هناك بعض المكونات المحددة التي تجعل الطعام غير صحي في نهاية المطاف.

 

 إضافة السكريات .5

 الدهون الضارة .9

 المواد الصناعية .:

 

 اآلثار الضارة للوجبات السريعة على األطفال

يمكن أن يكون اإلسراف في الوجبات السريعة بكل ما 
تحويه من مكونات ضاًرا على األطفال، وقد يؤدي إلى 

 العديد من اآلثار السلبية.

 

 انخفاض سرعة االستيعاب والفهم -5

حيث أن عالمنا اليوم يدور حول الوصول إلى مكان ما أواًل وبأسرع ما يمكن، فإن كل هذه األمور يمكن أن تتحقق 
فقط عندما يحصل المخ على التغذية السليمة من أجل تطوير ذاته. تعمل الوجبات السريعة فقط على إشباع المعدة 

ونادًرا ما تمد الجسم بما يحتاجه للمساعدة في تنشيط الوعي ورفع مستوى التركيز. ويؤدي هذا األمر عادة إلى فقد 
األطفال للتركيز عند أداء المهام المطلوبة منهم، واإلخفاق في تذكر األشياء لفترة طويلة، باإلضافة إلى ضعف التعلم 

 عموًما. 

 مشكالت صحية في مراحل متقدمة من العمر -9

تُعد الكميات الكبيرة من الُجبن وغيرها من المكونات الدسمة المليئة بالدهون جزًءا ال يتجزأ من الوجبات السريعة، 
حيث أن اإلسراف المعتاد في تناول الوجبات السريعة يفتح األبواب أمام اإلصابة بالعديد من أمراض القلب في 

مراحل متقدمة من العمر، ويمكن أن ينطبق األمر أيًضا على مشكالت 
العظام التي تحدث في مراحل مبكرة من العمر، حيث يؤدي اإلسراف في 

 تناول الوجبات السريعة إلى اإلصابة بتسوس األسنان.

 

 مشكالت الهضم -:

تُعد الوجبات السريعة غير صحية بصفة أساسية بسبب احتوائها على نسب 
عالية من المكونات الغذائية الصناعية التي تفتقر إلى أية قيمة غذائية، 

خاصة األلياف، مما يجعل الوجبات السريعة صعبة الهضم، وسببًا في آالم 
 المعدة.

 خطر اإلصابة بالسمنة -5

يرجع المذاق الشهي الذي ال يقاوم للوجبات السريعة إلى المواد الدهنية 
المستخدمة في إعدادها. ولذلك، فإن قلة نشاط الجسم في المراحل المبكرة 

من العمر يُعد سببًا أوليًا في بدانة األطفال، ويؤدي إلى مشكالت في مظهر 
 الجسم فيما بعد. 
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 اجتماع أولياء األمور
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6. Risk of Diabetes 
Sugar levels are the highest in junk foods and the beverages that accompany 
them. And since sugar begets the consumption of more sugar, all these colas 
and sodas get consumed in large quantities. This directly impacts the liver, 
causing insulin secretion issues and could even result in type 2 diabetes very 
early in life. 
 

7. Kidney Problems 
The increase in fats and cholesterol puts pressure on the heart, leading 
to increased blood pressure, too. This consequently brings about an impact on 
the function of the kidney, resulting in water retention within the body due to 
high levels of sodium. Doctors look for such signs to diagnose a kidney that 
doesn’t function properly. 
 

8. Lower EQ 
The presence of sugar and many other  
flavoring agents begins to affect the  
hormones that are thriving in a young kid. 
This results in children having extreme 
mood swings, sometimes resulting in  
tantrums or even depression. 
 

9. Risk of Fatigue 
The feeling of fullness that comes  
immediately after consuming junk food may 
satisfy the stomach but provides no energy 
source for the body in any forms of proteins 
or carbohydrates. This causes your kid to be tired and lethargic all the time. 
 

10. Weak Circulation 
High levels of salts present in junk foods provide a 
boost to the blood pressure but not in a good way. 
Salt contains sodium which is what results in BP  
problems later in life since it ends up in not  
developing the circulation system properly. 
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 خطر اإلصابة بمرض السكري .1

تحتوى الوجبات السريعة على أعلى نسبة سكريات وكذلك المشروبات الغازية التي تأتي معها. وحيث أن زيادة 
نسبة السكر في الجسم تولد استهالًكا أكبر للسكر، فإن كل مشروبات الكوال والمشروبات الغازية يتم استهالكها 

بكميات كبيرة، مما يؤثر مباشرة على الكبد، ويتسبب في مشكالت إفراز هرمون األنسولين بالجسم، وقد يؤدي أيًضا 
 إلى اإلصابة بمرض السكري من النوع الثاني في سٍن مبكرة من الحياة.

 

 مشكالت بالكليتين -6

يتسبب ارتفاع نسبة الدهون والكوليسترول في الدم في زيادة الضغط 
على القلب، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم أيًضا، وبناء على ذلك، 
يؤثر هذا األمر على وظائف الكليتين متسببًا في احتباس السوائل في 

الجسم بسبب ارتفاع مستويات الصوديوم في الجسم. ومن ثـمَّ، 
يتحرى األطباء هذه الدالئل حتى يمكنهم تشخيص الكلية التي ال تعمل 

 بشكل جيد.

 

 انخفاض الذكاء العاطفي -0

يُعد ارتفاع نسب السكريات في الدم ووجود عوامل النكهات عاماًل 
مؤثًرا على الهرمونات التي تفرز لدى الطفل الصغير، مما يجعل 
األطفال يعانون من تقلب مزاجي حاد، وأحيانًا ما يصل األمر إلى 

 اإلصابة بنوبات الغضب أو االكتئاب.

 

 خطر اإلصابة بالفتور واإلعياء -2

إن الشعور باالمتالء والشبع بعد تناول الوجبات السريعة مباشرة ربما يشبع المعدة، ولكنه ال يوفر للجسم أي 
مصدًرا من مصادر الطاقة بأي شكل من أشكال البروتين أو الكربوهيدرات، مما يتسبب في شعور الطفل دائًما 

 بالتعب والخمول الشديد طوال الوقت.

 

 ضعف الدورة الدموية -2

يُعد ارتفاع مستويات األمالح في الوجبات السريعة منشًطا لضغط الدم ولكن بطريقة غير صحية، حيث أن الملح 
يحتوى على الصوديوم الذي يتسبب في مشكالت انخفاض ضغط الدم الحاد في 

 مرحلة متأخرة من العمر، وينتهى به الحال إلى تثبيط الجهاز الدوري.
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فعالية مشاركة أولياء 
 أمور الصف الثاني
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Healthy Alternatives to Junk Food 
The five food groups are: 

 Dairy and/or their alternatives: the foods 

in this group are excellent sources of    

calcium, which is essential for strong and 

healthy bones. Not many other foods in 

our diet contain as much calcium as these 

foods. 

 

 Fruit: fruit provides vitamins, minerals, dietary fiber and 

many phytonutrients (nutrients naturally present in 

plants), that help your body stay healthy. 

 

 Grain (cereal) foods: always choose wholegrain and/or 

high fiber varieties of bread, cereals, rice, pasta, noo-

dles, etc. Refined grain products (such as 

cakes or biscuits) can be high in added sug-

ar, fat and sodium. 

 

 Lean meats and poultry, fish, eggs, tofu, 

nuts and seeds and legumes/beans: our 

bodies use the protein we eat to make  

      specialized chemicals such as hemoglobin 

and adrenalin. Protein also builds maintains, 

and repairs the tissues in our body. Muscles 

and organs (such as your heart) are primarily 

made of protein. 

 

 Vegetables and legumes/beans: vegetables 

should make up a large part of your daily food 

intake and should be encouraged at every 

meal (including snack times). They provide vita-

mins, minerals, dietary fiber and phytonutrients (nutrients naturally present 

in plants) to help your body stay Healthy. 

 
There are some healthy alternatives you can pack in student lunches.  
Make healthy snacks available. Keep plenty of fruit, vegetables, and healthy 
beverages (water, milk, pure fruit juice) on hand so kids avoid unhealthy snacks 
like soda, chips, and cookies. Limit portion sizes. Don't insist your child cleans 
the plate, and never use food as a reward or bribe. 
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 أطعمة صحية بديلة عن الوجبات السريعة

 تشمل مجموعات الطعام الخمس ما يلي:

  منتجات األلبان أو بدائلها أو كالهما3 تُعد األطعمة في هذه
المجموعة مصدًرا جيدًا للكالسيوم، والذي بدوره يُعد 

عنصًرا هاًما لبناء عظام صحية وقوية. وليس هناك من 
أطعمة أخرى في وجباتنا اليومية تحتوى نسبة عالية من 

 الكالسيوم مثل هذه األطعمة.

  الفاكهة3 تمد الفاكهة الجسم بالفيتامينات والمعادن واأللياف الغذائية
والكثير من المغذيات النباتية )وهي العناصر الغذائية الطبيعية التي توجد 

 في النباتات(، والتي تساعد الجسم على البقاء في صحة جيدة.

  البقوليات والحبوب3 عليك دائًما اختيار األطعمة المختلفة التي تحوي
حبات القمح الكاملة أو األلياف العالية أو كالهما، مثل الخبز، والحبوب 

الغذائية، واألرز، والمعكرونة، والشعرية، وغيرها. أما عن منتجات 
الحبوب المكررة والمصعنة )مثل، الكعك والبسكويت( فإنها يمكن أن 

 تحتوى على نسب عالية من السكريات والدهون والصوديوم.

  اللحوم الخالية من الدهون والدواجن واألسماك والبيض
وفول الصويا والمكسرات والحبوب والبقوليات\ والبازالء3 
تستخدم أجسامنا البروتينات التي تحصل عليها من طعامنا 

في تكوين مواد كيميائية متخصصة، مثل الهيموجلوبين 
واألدرينالين. كما أن البروتين يعمل أيًضا على بناء األنسجة 
في أجسادنا ومعالجتها وإصالحها، ال سيما أن البروتين هو 

 المكون األساسي لعضالت الجسم وأعضاءه، مثل القلب.

  الخضراوات والبقوليات والحبوب3 يجب أن تستحوذ
الخضراوات على جزًءا كبيًرا من الحصص الغذائية اليومية، ويجب التشجيع على تناولها في كل 

وجبة )متضمنة الوجبات الخفيفة(، حيث تُعد الخضراوات 
مصدًرا رئيسيًا إلمداد الجسم بالفيتامينات والمعادن واأللياف 
الغذائية والمغذيات النباتية )وهي العناصر الغذائية الطبيعية 

التي توجد في النباتات( لمساعدة الجسم على البقاء في صحة 
 جيدة.

هناك بعض البدائل الغذائية الصحية والتي يمكن حفظها في علب 
الغداء للطالب، وعليك أن تجعل الوجبات الخفيفة الصحية أمًرا 

متاًحا، واحفظ الكثير من الفاكهة والخضراوات والمشروبات 
الصحية )مثل، الماء والحليب وعصائر الفاكهة الطبيعية( في متناول اليد، حتى يتجنب األطفال اللجوء إلى 
المأكوالت غير الصحية مثل المشروبات الغازية وشرائح البطاطس المقلية والحلوى والكعك. عليك أيًضا 

تقليل حجم الحصة الغذائية، فال تصر على طفلك أن ينهي جيمع طعامه، وال تستخدم الطعام أبدًا في صورة 
 . مكافئة أو رشوة.
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