
 
 

Message from the Elementary Principal 
  

On behalf  of  all staff  at the Canadian Bilingual School,  

I wish you all the best for 2017! 
 

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 all the opportunities for collaborative work and learning that staff 
are involved in this year and we are continuing our work on our programs and 
professional development to support student success.  

 

Not only are we moving students forward in their reading progress but we will 
be developing young authors starting in January. All elementary classes will be 
busy with writing tasks in their writing folders and learning about narrative     
writing. Students will be engaged in reading rich story books that provide good   
examples of story writing. They will be learning about the components of good 
story writing. Their final task will be to create their own story books. We looks 
forward to having our young authors share their story books on our Young    
Authors Day, on March 6

th
. We will send more information out to parents closer 

to the date.  
 

Parents are our greatest partners in ensuring the success of all our students. 
As we continue to review and update our school improvement plan, we are 
seeking input from our parent community. We want to know how you are feeling 
about areas in our school such as student academic achievement, parent-
school partnership, teaching effectiveness and school safety. An on-line ‘Parent 
Survey’ will be sent out January 9

th
 on social media.  This feedback is critical to 

informing the direction of our school.     
 

We also invite parents of elementary students (Grades 1 – 6) to come to the 
school on Tuesday, January 10

th
 for a special presentation by Dr. Naif,        

Professor of Psychology, on Improving Student Behaviour. Please arrive at the 
school gym for 1:00 p.m. We look forward to seeing you there! 

 

 

Ms. Mary Kelly 

ES Principal   

 

 

 

 

 

 

 

Upcoming Events 

 
 

 

 

 

Semester 1 

 Exams 

Jan 15th 

- 

Jan 19th 

 

 

 

 

 

Jan 19th 

Twin day 

 

 

 

 

Jan 26th 

Character 
trait 

Assembly 

- 

Initiative  

 

 

 

 

Jan 31st 

Math Fair  

 

 

 

This Month at CBS 
Bringing Talent to Life 

January-2017 



 
 

Tips for Successful Examination  

1. Perfect attendance 

2. Make the most of your study time.  

3. Don’t just study solo. 

4. Ask for help. 

5. Get plenty of sleep. 

6. Manage your time 

7. Work with concentration. 

8. Set your goal 

9. Develop a study plan. 
 

Fun Day  

CBS Staff and management sincerely thank parents and students who joined the 
Fun day 2016 in making it a grand success. We highly appreciate your  support 
for this year’s events and also request your continued support in the years to 
come. 

  

 

 

 

Sincerely, 

  

 Ms. Mary Kelly                       Ms. Cynthia Madill                        

Elementary School Principal        Elementary Vice– Principal 



 
 

 

 رسالة ناظرة المدرسة اإلبتدائية: 
 

 في المدرسة الكندية ثنائية اللغة نيابة عن جميع العاملين

 !7102عام خالل أتمنى للجميع كل التوفيق 

تجديد الهدف وااللتزام الجماعي للتميز في  -التجديد ويوحي بعام جديد دائما ما يبشر كل 
التدريس والتعليم وتطوير المدرسة لدعم الطالب حتى يمكنهم الوصول إلى إمكاناتهم وقدراتهم 
الكاملة. إنني أشعر بالحماس تجاه جميع فرص العمل التعاوني وفرص التعلم التي شارك فيها 
جميع العاملين هذا العام. وها نحن مستمرون في عملنا على برامجنا والتطوير المهني لدينا لدعم 

 نجاح الطالب. 

إلى األمام فيما يتعلق بتطورهم في القراءة ولكننا سنقوم بالعمل بدفع الطالب إننا لن نقوم فقط 
على تنمية مؤلفين صغار وذلك ابتداءاً من شهر يناير. حيث ستكون كافة صفوف المدرسة 
االبتدائية مشغولة بكتابة المهام في ملفات الكتابة الخاصة بهم وقيامهم بتعلم كتابة القصص )الكتابة 
السردية(. وسيقوم الطالب بالمشاركة في قراءة كتب غنية بالقصص والتي تقدم أمثلة جيدة عن 
كتابة القصة. كما أنهم سيقومون بالتعرف على مكونات كتابة القصة الجيدة. وستتمثل المهمة 
النهائية في قيامهم بكتابة قصص من تأليفهم. إننا نتطلع إلى أن يكون لدينا مؤلفون ضغار 

مارس. سنقوم بإرسال  06يشاركون بقصصهم في يوم المؤلف الصغير بالمدرسة الكندية بتاريخ 
 المزيد من المعلومات إلى أولياء األمور عندما يقترب ذلك التاريخ. 

يعد أولياء األمور هم أعظم شركائنا في ضمان نجاح جميع طالبنا. وكما جرت العادة فإننا 
نواصل على مراجعة وتحديث خطة تطوير وتحسين المدرسة لدينا ونسعى كذلك للحصول على 
ما يفيد في ذلك من اولياء األمور. إننا نريد أن نعرف كيف تشعرون حيال يعض األمور في 
مدرستنا مثل تحصيل الطالب األكاديمي والشراكة بين أولياء األمور والمدرسة ومدى فعالية 

يناير من  09التعليم والسالمة المدرسية. سنقوم بإرسال إستبيان ولي األمر عبر األنترنت بتاريخ 
خالل وسائل التواصل االجتماعي. إن استجابتكم وردود الفعل تمثل أمر بالغ األهمية بالنسبة لنا 

 حيث انها ستساهم في توجيه المدرسة. 

( للحضور إلى المدرسة 6  –  1كما إننا ندعو أولياء أمور طالب المدرسة االبتدائية )الصفوف 
أستاذ علم  -يناير لحضور عرض تقديمي خاص بواسطة الدكتور / نايف  10يوم الثالثاء الموافق 

النفس حول تحسين سلوك الطالب. يرجى الحضور إلى صالة األلعاب الرياضية بالمدرسة الساعة 
 ظهراً. إننا نتطلع إلى رؤيتكم في هذا اليوم! 01:00

  السيدة/ ميرى إلين  كيلي 

 ناظرة المدرسة اإلبتدائية    
 

 

 

 

 

 

 

 األحداث القادمة

 

 

 

أمتحانات الفصل 
 الدراسي األول

يناير 51  

- 

يناير  51  

 

 

 

 

 

يناير 51  

 يوم التوأم

(Twin Day) 

 

 

 

 

يناير 62  

 اجتماع سمة الشخصية

-  

 المبادرة

 

 

 

 

 

يناير  15  

 معرض الرياضيات

 

 

 

 

CBS هذا الشهر في 
 إدخال الموهبة في الحياة

6152 -يناير   



 
 

 

 نصائح لتخطي األمتحانات بنجاح: 
 

 الحضور الكامل -1

 االستفادة القصوى من أوقات دراستك -2

 ال تقوم بالدراسة منفردا -3

 طلب المساعدة -4

 الحصول على القدر الكافي من النوم -5

 إدارة الوقت -6

 العمل بتركيز -7

 تحديد الهدف -8

 وضع خطة للدراسة -9

 

 يوم المرح

إن إدارة المدرسة الكندية ثنائية اللغة وجميع الموظفين بها يتقدمون بخخخالخص الشخكخر ألولخيخاء األمخور 
مما جعله فعالية كبير وناجحة. إننا نقدر  2016والطالب الذين انضموا إلينا وشاركونا في يوم المرح 

 وبشكل كبير دعمكم للفعاليات هذا العام ونطلب دعمكم المتواصل في السنوات المقبلة أيضاً.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 مع خالص االحترام والتقدير،
 

 السيدة / سينثيا ماديل     السيدة/ ميرى إلين  كيلي 

 وكيلة المدرسة اإلبتدائية       ناظرة المدرسة اإلبتدائية       

 


