This Month at CBS

Upcoming
Events

Bringing Talent to Life

March-2017

March 2nd
Sports Day
8am-1pm

March 16th
Favourite
Character
Day

March 23rd
Student Led
Conference

Elementary Principal’s Message:
We hope you all had a wonderful celebration for the Kuwait National Holiday.
Thank you to all parents who joined us for our celebration of the Kuwait
National Holiday on Thursday, February 23rd. Our teachers and students
prepared many wonderful presentations, displays and art work for the
celebration. Students were very proud to celebrate the day wearing their
national colors and enjoying games and treats.
This month we are focusing on student reading at home. We are seeing much
success with our students during their shared reading and guided reading with
their teachers. More practice of reading is needed to make sure students are
reaching the Developmental Reading Assessment targets so they are ready for
the next grade. Please make sure you are checking the ‘Take Home Reading’
folders every night and spending 10 or 15 minutes having your child read to
you. Please don’t forget to sign the folder. This way the teacher can check your
child’s reading and if they are able to successfully read the book they can move
up to a higher level of book to take home. Research clearly shows that parents
directly impact their child’s academic success when they support the learning
students are doing in school. Working together we want to make sure all our
students are successful readers.
An important support to student success is ensuring you child comes to school
on time and is attending school regularly. School absences can have a
detrimental effect on learning as students miss important concepts taught and
have to catch up with their peers when they return. Please ensure your child is
not missing the important learning that is taking place during the next three
months of school. The final exams for students in Grades 3 to 6 will take place
May 21st to 25th.Regular school attendance and learning at school will help your
child be more successful with their exams.
As we move forward into the final quarter of the year we hope all students will
put forward their best effort towards improved outcomes and continued success
for the end of the school year.
Kindest regards,

March
26th-30th
Healthy
Living Week

Ms. Mary Kelly
Elementary School Principal
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 2مارس
رسالة ناظرة المدرسة االبتدائية:
أتمنى أن تكونوا جميعا قد استمتعتم باحتفال رائع بالعيد الوطني الكويتي .شكرا لجميع أولياء األمور الذين
انضموا إلينا في احتفالية المدرسة بالعيد الوطني الكويتي يوم الخميس الموافق  32فبراير .لقد قام معلمي

اليوم الرياضي
 8ص  1 -ظهرا

وطالب المدرسة بإعداد العديد من العروض الرائعة واألعمال الفنية لالحتفال .لقد كان الطالب فخورين

جدا لالحتفال في ذلك اليوم وهم يرتدون األلوان الوطنية ويستمتعون باأللعاب.
نركز هذا الشهر على قراءة الطالب في المنزل .نرى نجاحا كبيرا لدى طالبنا في القراءة المشتركة و
أيضا القراءة الموجهه بمساعدة معلميهم .يتطلب األمر المزيد من ممارسة القراءة لضمان وصول الطالب
الى اهداف تقييم القراءة التطويرية و بذلك يكونوا جاهزون للمرحلة القادمة .يرجى التأكد من ملفات

 11مارس

"القراءة المنزلية" كل ليلة و قضاء  01أو  01دقيقة لجعل طفلكم يقرأ إليكم .يرجى عدم نسيان التوقيع
على الملف .بهذه الطريقة يتمكن المعلم من إختبار قراءة طفلكم و مدى قدرتهم على قراءة الكتاب بنجاح و
من ثم يمكنهم المضي في مستوى أعلى من الكتب ليأخذوها للمنزل .يبين البحث بوضوح تأثير أولياء في

يوم الشخصية
المفضلة

النجاح المدرسي عند الطفل عندما يقومون بالمساعدة في تعليم الطالب بالمدرسة .بالعمل سويا نأمل أن
نجعل من جميع طالبنا قراء ناجحون.
يعد الحرص على حضور الطالب إلى المدرسة في الموعد المحدد و حضوره المدرسة بانتظام دعما مهما
لنجاح الطالب .الغياب عن المدرسة يمكن ان يكون له تأثيرا سلبيا على التعليم حيث يفوت الطالب مفاهيم

 22مارس

خالل الشهور الثالثة القادمة من الدراسة .اإلختبارات النهائية للطالب في الصفوف  2الى  6سوف تكون

إجتماع بقيادة الطالب

مهمة و عليهم ان يلحقوا بأقرانهم عند عودتهم .يرجى التأكد من عدم فقدان طفلكم للتعليم الهام و الذي يتم
في الفترة من  30الى  31مارس .يساعد الحضور المنتظم و التعليم بالمدرسة طفلكم على المزيد من
النجاح في إختباراتهم.
حيث نمضي في الربع النهائي من العام ،نأمل ان يبذل طالبنا قصارى جهدهم للحصول على نتائج أفضل
و نجاح مستمر في نهاية العام الدراسي.

مع أطيب التمنيات،
السيدة  /ماري كيلي
ناظرة المدرسة االبتدائية

 21—36مارس
أسبوع الحياة الصحية

BSSFK Tournament

March 28th
SK
Graduation
Photo
Session

March 30th
Character
Assembly
Courage

We are very happy to announce you regarding our grade 6 and 7 students who
participated in the soccer tournament organized by BSSFK (Bilingual School
Sports Federation of Kuwait) on February 19th,2017 and won first place.
Yousef Al Qabandi Gr7
Fhaid Gr7
Ahmed Khaled Gr7
Abdulwahab Gr7
Fahad Khalid Gr7
Khaled Talal Gr7
Shamlan Gr7
Abdulrazzaq Gr7
Mohammed Thaher Gr6
Yazan Gr6
Khaled Abdulrazzaq Gr6
Abdulrahman Enizi Gr6
Faleh Seif Gr6

Congratulations Champs!!
You have made your school proud!!

Important Notice:
Re-Registration at CBS
Don’t forget to register your child for the next school year!
Classes are filling up and spaces are limited.
Register your child at CBS to help him /her grow up in a very
respectful, safe and supportive environment .

CBS Sports day
March 30th
Healthy
Living Event

We cordially invite you to CBS Sports day 2017 at Al Tadamon Sports Club,
Farwaniya on Thursday ,March 2nd from 8a.m – 1p.m. Please provide enough of
food and water with your child for the Sports day event.

Sincerely,
Ms. Mary Kelly
Elementary School Principal

Ms. Cynthia Madill
Elementary Vice– Principal

دورة مباريات االتحاد الرياضي للمدارس ثنائية اللغة بالكويت
إننا في غاية السعادة لنعلن لكم عن طالب الصفين السادس والسابع الذين شاركوا في دورة كرة القدم المنظمة
بواسطة االتحاد الرياضي للمدارس ثنائية اللغة بالكويت بتاريخ  01فبراير  3102والتي فاز فيها فريقنا

 28مارس

بالمركز األول.
يوسف القبندي – الصف 2
فهيد – الصف 2
أحمد خالد – الصف 2
عبدالوهاب – الصف 2
فهد خالد – الصف 2
خالد طالل – الصف 2
شمالن – الصف 2
عبدالرزاق – الصف 2
محمد ظافر – الصف 6
يزن عالء – الصف 6
خالد عبدالرزاق – الصف 6
عبدالرحمن العنزي – الصف 6
فالح سيف – الصف 6

جلسة صور تخرج
روضة ثانية

 21مارس

تهانينا لحصولهم على المركز األول.

الصفات السلوكية
الشجاعة

إن المدرسة لفخوره بكم !!
ملحوظة هامة:
إعادة التسجيل في المدرسة الكندية ثنائية اللغة
ال تنسى القيام بتسجيل أبنك/بنتك في المدرسة للعام الدراسي القادم! إن
الصفوف تمتلئ واألماكن محدودة.
قم بتسجيل طفلك في المدرسة الكندية ثنائية اللغة لمساعدته على النمو في بيئة تتسم باالحترام واآلمان
والدعم.
اليوم الرياضي في المدرسة الكندية ثنائية اللغة

يوم الحياة الصحية

نتشرف بدعوتكم لحضور اليوم الرياضي بالمدرسة الكندية ثنائية
اللغة لعام  3102في نادي التضامن الرياضي بالفروانية في يوم
الخميس الموافق  3مارس  3102بداية من الساعة  8صباحا وحتى
الساعة  10:11ظهرا .يرجى تزويد طفلكم بما يكفي من الغذاء
والماء لهذا اليوم الرياضي.

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

 21مارس

السيدة  /سينثيا ماديل
وكيلة المرحلة اإلبتدائية
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CBS Celebrated National/Liberation Day
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أحتفاالت المدرسة الكندية ثنائية اللغة بالعيد الوطني ويوم التحرير

