This Month at CBS

Upcoming Events

Bringing Talent to Life

September-2016

1st Installment
of
school fees due
on
September 1st

Hajj
celebrations
On
September
8th.

Eid Al Adha
holiday
On
September
11th -13th

RED day
On
September
15th

Letter from the Elementary Principal
Welcome to a new school year at the Canadian Bilingual School! If you
are returning, welcome back. If you are new to our school, we are glad to have
you join us, and we know that you are going to enjoy being part of our school
community. This is my second year at CBS and I am excited to continue to
build upon the school improvement initiatives that were implemented last year
to provide an outstanding education for your child. Working together in
partnership with parents will ensure success. Your participation and
encouragement is most welcome in supporting the efforts of our team as we
work together to foster a love of learning and achievement.
A special welcome to our new Vice Principal, Ms. Cynthia Madill and our
new KG Coordinator Ms. Aneesa Mukkarram. Due to the success of last year’s
Scholastic RED campaign (READ EVERY DAY) promoted by American singer
Taylor Swift, we will once again be challenging students, staff and parents to be
involved in this initiative to promote literacy development. More information will
be coming home soon.
Last year we implemented several strategies to encourage students to
improve their attendance and arrive to school on time. We have found that
students who have good attendance and arrive to school on time achieve better
results on their report cards and feel more successful at school. This year we
will be handing out monthly attendance awards for students with the best
attendance for each classroom. We will continue with our Character Awards
and also award students for academic achievement. We are very proud of our
students and want to make sure to celebrate all their successes.
If at any time you have questions or concerns, please talk to your child’s
teacher and/or contact the elementary office to speak to an administrator.
Thank you for your cooperation and support to ensure all our students reach
their full potential.
I would sincerely request our parents to purchase all student textbooks and
uniforms at the earliest, this is an expectation that will be strictly implemented
this year in elementary.
Sincerely,
Ms. Mary Ellen Kelly
Elementary Principal

School Reopening Schedule

MAP testing
From
Sep 20th
To
Sep 27th

4th September for classes Grade 7 to Grade 12
7th September for JK to Grade 6.

School Timings
6:45 a.m. Elementary gates open
6.45 a.m.—7.05 a.m.– Before school program in grade 5A.
7:30 a.m. School begins/ Morning Announcements
1:00 p.m. KG Dismissal
2:30 p.m. Grades 1 – 6 Dismissal

Uniform Expectations and Appearance

Elementary
Open house
On
Sep 19th

School spirit
day
On
Sep 28th




School uniform is ONLY available at the CBS store and needs to be purchased
from school.
All students of CBS are expected to wear their full school uniform while in
school and when attending school related activities outside the school.



Students are not permitted to wear any clothing that is not the CBS uniform.



Students are expected to wear a clean uniform to school daily. Students should
not wear faded, torn, dirty or unlaundered uniforms to school.



Shoes: 2 pairs are needed.



One black pair with lace or Velcro for everyday use.



One pair of laced/ Velcro running shoes with clear soles for P.E.



Students are permitted to wear an additional white t-shirt under the CBS shirt.



Students can wear additional pants or leggings under their CBS pants if they
feel cold in winter.



Personal cleanliness, hygiene and neatness is expected at all times.



Hair must be neatly cut /pinned /plaited and combed or tied in a ponytail.



Nails must be kept clean and short. Boys must maintain their hair short and
neat.
Parents will be contacted by the classroom teacher if a student is not wearing
proper uniform clothing. All clothing must be purchased from the store at CBS.



Sincerely,
Ms. Mary Kelly
Elementary School Principal

Ms. Cynthia Madill
Elementary Vice– Principal

Student Textbooks and Supplies


Islamic new
year
Celebration
On
Sep 29th

Students will need all required school textbooks and
materials to start for the first day of school.



Teachers will be handing out books to students in the
classroom on the first day.



Make sure your child is ready for the first day of school
by purchasing books and supplies before September
7th.



Classroom supply lists are available on our school website



Thank you for your cooperation!

R.E.D. Read Every Day

Character
assembly on
Respect
On
Sep 29th

The year of 2016 is the Year of Reading
and at CBS we are making this a special focus
once again. Our kick-off date for our second
RED campaign is September 15th. Each time a
student reads a certain number of pages their
name will go on a segment of a bookworm and
be attached to a bookworm that will grow along the walls of our school. As students and teachers add segments to the worm the bookworm will grow from one
end of the school to the other. We will be awarding certificates to all participants
and awarding class and individual prizes.
We are looking for parent volunteers to join us in this effort by giving of your
time to read a book to your child’s class. It could be your favorite book or your
child’s favorite book. Please contact your child’s teacher to set up a time to come
in and read to the class. We will be sending out more information closer to the
date.

Sincerely,
Ms. Mary Kelly
Elementary School Principal

Ms. Cynthia Madill
Elementary Vice– Principal

هذا الشهر في CBS
إدخال الموهبة في الحياة

الفعاليات القادمة

سبتمبر—6112
 1سبتمبر
رسالة من ناظرة المرحلة اإلبتدائية،

مرحبا بكم في العام الدراسي الجديد في المدرسة الكندية ثنائية اللغة! إذا كنت من طالبناا ررحاب بار مار
جديد .وإذا كنت جديدا على مدرستنا نحن سعداء بأنضمامر إلينا ،نحن نعلم باأنار ساتاساتاماتاو باأن تاكاون
جزءا من مجتمو مدرستنا .هذه هي السنة الثانية إليا في المدرسة الكندية ثاناائاياة الالاغاة و ورناا ماتاحاماساة
لألستكمال مبادرات تطوير المدرسة التي تم تنفيذها العام الماضي لتوفير التعليم المتاماياز لاطافالار .ساو
نتشارر في العمل معنا لضمان النجاح .مشاركتكم وتشجيعكم هي موضو ترحيب فاي دعام جا اود فاريا
عملنا ونحن نعمل معا لتعزيز حب التعلم واإلنجاز.
ترحيب خاص لوكيلة المدرسة الجديد األستاذ  /سينثيا ماديل واألستاذ رنيسة مكرم منسقة مرحلاة رياا
األطفال .نظرا لنجاح الحملة المدرسية  REDالعام الماضي (رقرر كل يوم) من قبال الاماغاناي األمارياكاي
تايلور سويفت  ،سنقوم مر رخرى رن تتحدى الطالب والموظفايان ورولايااء األماور لالاماشااركاة فاي هاذه
المبادر لتعزيز التنمية المعرفة بالقراء والكتابة .سو يتم ررسال جميو المعلومات إلي المنازل قريباً.
العام الماضي قمنا بتطبي عد استراتيجيات لتشجيو الطالب عالاى تاحاسايان حضاورهام والاو اول الاى
المدرسة في الوقت المحدد .لقد وجدنا رن الطالب الذين لدي م حضور الجيد والو ول الاى الامادرساة فاي
الوقت المحدد قاموا بتحقي نتائج رفضل في التقارير والشعور ركثر نجاحا في المدرسة .هذا العام سناقاوم
 .وسنوا ل جوائز ال فات السالاوكاياة وريضاا
بتوزيو جوائز ش رية ألفضل حضور للطالب لكل
تكريم الطالب علي رنجازت م األكاديمية ،نحن فخورين بطالبنا ونريد األحتفاء بكل بنجاحات م.
إذا كان لدير ري رسئلة رو استفسارات ،يرجى التحدث مو معلم طافالار  /رو اات اال باماكاتاب الامارحالاة
اابتدائية للتحدث إلى المسئول .رشكركم على تعاونكم ودعمكم للضمان لجميو طالبناا تاحاقايا إماكاانااتا ام
الكاملة.

استحقاق القسط األول

 8سبتمبر
أحتفاالت الحج

11—11
سبتمبر
اجازة عيد األضحي

ررغب من جميو رولياء األمور شراء الزي المدرسي الكامل و الكتب الدراسية في رقرب وقت ماماكان.ان
هذا العام سيتم تطبي سياسة ارمة في المرحلة األبتدائية.

مع تحيات،
السيدة  /ميري كيلي
ناظرة المرحلة األبتدائية

 11سبتمبر
اليوم األحمر

جدول بداية العام الدراسى الجديد
السابو إلي ال
 4سيبتمبر بدر الدراسة للمراحل من ال
 7سيبتمبر بدر الدراسة للمراحل من روضة رولي إلي ال

الثاني عشر
السادس

02—02
سبتمبر

أوقات الدوام
 6:45باحا ً
7:05—6:45
 7::0باحا ً
 1:00ظ راً
 2::0ع راً

باحا ً

فتح البوابة (  ) 1الرئيسية
5A
برنامج ما قبل بدر دوام المدرسة بال
بدر اليوم الدراسي  /الت ريحات ال باحية
خروج مرحلة ريا األطفال ( (JK –SK
السادس
األول  -ال
خروج المراحل من ال

أختبار القدرات

توقعات الزي المدرسي والمظهر













الزي المدرسي متاح فقط في مخزن المدرسة الكندية ثنائية اللغة ويجب شراؤها من المدرسة.
من المتوقو جميو الطالب ارتداء الزي المدرسي الكامل رثناء التواجد في المدرسة ورثناء األنشطة خارج
المدرسة.
ا يسمح للطالب ررتداء ري مالبس غير زي المدرسة الكندية ثنائية اللغة.
من المتوقو حضور الطالب إلي المدرسة بزي موحد نظي يوميا ،ا يجب علي الطالب ررتداء مالبس
باهتة ،غير نظيفة رو ممزقة.
األحذية المدرسية 2 :زوج
 زوج واحد رسود رباط  /لزق لألستخدام اليومي.
 زوج واحد من األحذية الرياضية بنعال مسطح للتربية الرياضية.
يسمح للطالب ارتداء قميص ربي إضافي تحت قميص المدرسة.
يمكن للطالب ارتداء سروال  /بنطلون إضافي تحت بنطلون المدرسة في ف ل الشتاء.
من المتوقو النظافة الشخ ية والنظافة العامة والنظافة في جميو األوقات.
العناية بالشعر ربط روتمشيط في شكل ذيل الح ان.
األظافر يجب رن تبقى نظيفة وق ير  .يجب علي ال بيان الحفاظ على شعرهم ق ير ورني .
إذا كان الطالب ا يرتدي الزي المدرسي ال حيح .جميو
سيتم اات ال بولي األمر من قبل معلم ال
المالبس يجب شراؤها من مخزن المدرسة الكندية ثنائية اللغة.

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

السيدة  /سينثيا ماديل
وكيلة المرحلة اإلبتدائية

 11سبتمبر
اليوم المفتوح

 08سبتمبر
يوم روح المدرسة

الكتب و األدوات المدرسية





يحتاج الطالب جميو الكتب واألدوات المدرسية منذ بداية اليوم ااول من
الدراسة.
في اليوم األول سيقوم المعلمين بتوزيو الكتب المدرسية للطالب في الف ول .
تأكد من رن طفلر جاهز لليوم األول من المدرسة عن طري شراء الكتب
واألدوات المدرسية قبل يوم  7سبتمبر.
قوائم األدوات المدرسية متاحة على موقو مدرسة.

شكرا لحسن تعاونكم.

 01سبتمبر
أحتفال رأس السنة
الهجرية

القراءة كل يوم
سنة  2016هي سنة القراء بالمدرسة الكندية ثنائية اللغة ،سيكون يوم  15سبتمر هو بداياة رناطاالق الاحامالاة الاثااناياة
للقراء كل يوم ،في كل مر الطالب يقرر عدد معين من ال فحات سيتم وضو رسمه علي الحائط علي شكل دود الاتاي
سو تنمو على طول جدران مدرستنا  .من خالل إضافة شرائح من قراءات الطالب والمعلمين للدود المثقفة ستناماو
من طر إلى الطر األخرى من المدرسة .وسو يتم منح ش ادات لجميو المشاركايان وجاوائاز لالا ا و جاوائاز
فردية.
نحن نتطلو من رولياء األمور التطوع و اانضمام إلينا في هذا الحدث من خالل منح بع الوقت لقراء كتاب إلى
طفلر لتحديد موعد
طفلر .يمكن رن يكون كتابر المفضل رو كتاب مفضل لطفلر .يرجى اات ال بمدرس
 .وسو يتم ارسال مزيد من المعلومات قريبا ً
للحضور والقراء لل

 01سبتمبر
تجمع الصفات
السلوكية
” األحترام“

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

السيدة  /سينثيا ماديل
وكيلة المرحلة اإلبتدائية

