
 

 Core Beliefs 

We believe in:  

1. Individual  

Accountability 

2. Having a  

positive belief in  

people 

3. Developing  

critical thinking  

 

Upcoming Events 

January 6 

Classes Resume 

Exams 

 

January 7 

Exams 

 

January 10 

Twin Day 

 

January 15,16 

Exams 

 

January 16 

Quarter 2 Ends 

 

January 22 
Report Cards Home 

 
January 22, 24 

Parent Conference 
Book Fair 

 
January 31 
Math Fair 
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Secondary School 

 

Sincerely, 

           Mr. Paul Barwinski 

Secondary School Principal 

The Mission Statement:   
At CBS we promote a respectful, safe and supportive environment,  
encouraging high expectations and academic success. 
 
Dear Parents, 
Happy New Year to everyone as we start 2019. We have experienced a very  
successful 4 months and are now looking forward to continued success.  We 
have enjoyed learning and growing as a school.  Students and staff have 
been striving to reach our educational goals.  The students will continue to 
develop a growth mindset and learn about critical thinking skills as we  
support and live our mission statement each day. 
 
Students can continue to improve their learning and skills through the After 
School Intervention Program named Counting On You. This Program has 
been supporting our students in their learning and provides valuable time to 
work on student success.  Students should arrive for the learning after school 
at 2:45 pm and stay until 3:15 pm.  Sunday, Monday, and Tuesday.  On  
January 13th, 14th, 15th and January 20th, 21st, 22nd and January 27th, 
28th, 29th. 
 
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. 
 
As the weather gets colder make sure to wear the CBS winter uniform. 
 

Growth Mindset 
 
 
 



 

Student Attendance is 
an important factor in 
student achievement.  
Research supports the fact that attendance is key in 
having students achieve in their academics.  

 

 

Fun Day 
 
The annual Fun Day is an opportunity for the entire CBS commu-
nity to enjoy a carnival-like atmosphere here within the grounds of 
CBS. A variety of activities were available throughout the campus 
for students to enjoy such as archery, balloon slide, and obstacle 
courses. Modern and traditional music filled the air as students 
participated in fun and engaging activities. In addition, food stalls 
in the elementary school served up sumptuous meals and snacks 
for all our participants. The CBS Fun Day was a great success. 
We would like to thank the entire CBS staff for their help and sup-
port for this event. 
 
The CBS Senior Football Squad had a strong showing in this year’s ISSFK Secondary School 
Tournament. In the first day of the tournament, our CBS squad advanced to the semi-final round 
with a brilliant record of 2-0-1. The team was led by 
strong performances by Khalid Eid, Abdul Aziz, and 
Sultan. 
 
On the second day of the tournament, CBS was met 
with strong competition in the form of the Ajial Bilingual 
School. The two teams played a competitive match  
resulting in a 1-1 score at the end regulation time. The 
match was ultimately decided with penalty kicks where 
CBS finally achieved victory over ABS. CBS advanced to the finals of the tournament with the 
hard fought win. 
 
In the finals, CBS contended with the team from A’takamul International School. CBS played 
valiantly but in the end were not able pull out a win. CBS finished with second place in the  
tournament. We would like to congratulate our CBS Senior Football Team for their magnificent 
effort in the tournament. They made CBS proud both in their play and sportsmanship. 
 

 

School Culture is developed and supported by our  
Mission Statement.  We are continuing to develop our 
learning and build student success through skills.  Growth 
Mindset is practiced as we work hard and increase our 
effort to succeed.  Teachers are looking at student  
success and how to enhance the learning for even better  
results.  



 

 

 

  الفعاليات القادمة
 

 

 

 

 

 

 هذا الشهر بالمدرسة الكندية ثنائية اللغة
 إدخال الموهبة في الحياة

2102اكتوبر  - 2العدد   

 المرحلة الثانوية

 

 مع خالص تحياتي،

 السيد / بول بارونسكي 

 ناظر المرحلة الثانوية

 

Arabic Language Day 

 

The importance of the Arabic language in the context of Kuwait and the CBS 
community can not be overstated. The Arabic language permeates the very 
essence of our society through its rich literal history and cultural influence on 
all aspects of life. It is only fitting that we pay homage to the language that is 
so important to the fabric of society in Kuwait. 

 

The Arabic Language Day Event held on 
the 5

th
 of December served as a celebration 

of the importance that Arabic holds for all of 
Kuwait. The Arabic Language Day culminat-
ed with a special two hour presentation  

consisting of various presentations pro-
duced by our Arabic staff and students. The 
presentations included plays, speeches, 
and videos celebrating the rich cultural  

history. 

 

The Arabic Language Day production was 
an amazing endeavor that captured the 
minds and hearts of all of the participants 
involved in the event. We would like to 
thank Ms. Eglal and her wonderful Arabic 
staff for their hard work and dedication in 
putting together this event. 



 

 المبادرة

 

 

 

 القيم األساسية

 نؤمن بـ: 

 . المسئولية الفردية1

. الفكر اإليجابي تجاه 2

 األفراد

 . تطوير التفكير الناقد3

 

 الفعاليات القادمة

 

 يناير  6

 استئناف  امتحانات الفصول

 

 يناير  7

 االمتحانات

 

 

 يناير  11

 يوم التوأم

 

 

 يناير  16و  11

 االمتحانات

 

 يناير 16

 نهاية الربع الدراسي الثاني

 

 يناير 22

إرسال شهادات الدرجات إلى 

 المنازل

 

 يناير 22و  22 
 مجلس األباء
 معرض الكتاب

 
 31 يناير

 معرض الرياضيات
 
 

This Month at CBS 
Bringing Talent to Life 

 2112يناير  — 1العدد رقم 

 المدرسة الثانوية

 

 مع خالص الشكر، 

 السيد / بول بارونسكي  

 ناظر المدرسة الثانوية   

 الرسالة:

تتمثل رسالة المدرسة الكندية ثنائية اللغة في توفير بيئة أمنة وداعمة وفعالة لرفع مستوى التووعوعوا  

 وتحقيق النجاح األكاديمي.

 

 أولياء األمور األعزاء،

شهور من النجاح وهاا نا ان ناتالا اع  لاى  4. لقد شهدنا 9102اتمنى لكم جميعا عاما سعيدا مع بداية 

االستمرار في ت قيق النجاح. لقد استمتعنا بالتع م والاناماو والاتالاور كامادرساة. ولاقاد ساعاى الالا   

والموظفين وما زالوا يسعون جاهدين ل وصول  لى أهدافنا التع يمية. وسوف يستمر الل   في تاناماياة 

 عقولهم والتعرف ع ى مهارات التفكير النقدي  يث أننا ندعم رسالتنا المدرسية ونعمل بها كل يوم.

 

ويمكن للطالب االستمرار ومواصلة تحسين تعلمهم ومهاراتهم من خالل بررارامرل الرترعخرا برعرع الرعوا  

". وقع ُصمم هرذا الرنررارامرل برهرعال نارم  رالبر را  ري Counting On Youالمعرسي والذي يسمى "

العملية التعليمية وتو ير الوقت الالز  لتحقيق ال جاح األكانيرمري. يرجرى ارلرى الرطرالب الرحر رور  لرى 

اصررا  ري ايرا  األحرع   54:2اصرا حرترى  54:2المعرسة بعع ااتهاء اليو  العراسي  ي تما  السااة 

و  52من شهر ي اير و  55و  :5و  52من شهر ي اير و ايا   2:و  ::و  5: ي ايا   االث ين  والثالثاء

 من شهر ي اير. 52و  52

 

يرجى االستمرار  ي نام ح ور الطالب  ي الوقت المحعن. ترعرع هرذل الرعرانر مريشررا قريرمرا لرلر رجراح 

األكانيمي  ي المستقنا. ولقع اثنت الح ور  ي الوقت المحعن والى اتم االستععان للتعلم كا يرو  الرتر رنري 

 صناحا. 2452ب جاح الطالب  ي المستقنا.  تنعا المعرسة يومها العراسي السااة 

 

 وكلما يزنان الطقس برونر تأكع من ارتعاء زي الشتاء الخاص بالمعرسة الك عية ث ائية اللغة.  

تنمية   العقل

 



 

هو العوامال الاماهاماة فاي ماد  تا اصايال واناجااز حضور الطالب يعد أمر 
الل  . وهنا تدعم الب وث  قيقة أن ال ضور هو المفتاح الذي يمكن الل   

 من الت صيل واإلنجاز في دراستهم. 

 

 يوم المرح
د يوم المرح السنوي فرصة لمجتمع المدرسة الكندية ثنائية ال غة بأكما ا  يع

ل ستمتاع بأجواء تشب  أجواء الكرنفال هنا في المادرساة الاكانادياة ثاناائاياة 
ال غة. كانت هناك مجموعة متنوعة من األنشلة متا ة فاي جاماياع أنا ااء 
ال رم المدرسي لكي يستمتع بها الل   مثل الرماية والمزالق البالوني و 
تخلي ال واجز. مألت الموسيقى ال ديثة والتق يدية الماكاان  اياث شاارك 
الل   في أنشلة ممتعة وجذابة. باإلضافة  لاى ذلاكت تام فاي الامادرساة 
االبتدائية تقديم وجبات فخمة ووجبات خفيفة لجميع المشااركايان. لاقاد كاام 
يوم المرح في المدرسة الكندية يوما ناج ا بشكل كبير. لاذا فانناناا ناود أن 
نشكر جميع موظفي المدرسة الكندية ثاناائاياة الا اغاة لاماا دادماو  مان دعام 

 ومساندة في هذ  الفعالية. 
 
 

أداًء فريق كرة القدم األول التابع للمدرسة الكندية لقد أد  
المدارس الثانوية الخاضعة ل تا ااد الادولاي بلولة دوياً في 

ل مدارس فاي الاكاويات لاهاذا الاعاام. فاي الاياوم األول مان 
البلولةت صعد فريق المدرسة الكندية  لاى الادور الاناصاف 

. تم ديادة الفريق باأداء داوي 0-1-9النهائي بتسجيل رائع  
 من خالد عيد وعبد العزيز و س لان.

 
في اليوم الثاني من البلولة ت واجهت المدرسة الكندية منافسة دوية مع مدرسة أجيال ثنائية ال غة. لاعا  الافارياقاان 

. أنتهت المباراة في ناهااياة الامالااف بضارباات 0-0مباراة تنافسية وكانت النتيجة بنهاية الودت االساسي ل مباراة 
الترجيح  يث  ققت المدرسة الكندية الفوز ع ى مدرسة أجيال ثنائية ال غة وصعدت المدرسة الكندية  لى نهاائاياات 

 البلولة بفوز دوي. 
 

في النهائياتت واجهت المدرسة الكندية فريق من مدرسة التكامل الدولية. لعبت المدرسة الكندية ببسالاة ولاكان فاي 
النهاية لم تكن دادرة ع ى الفوز ولكن  ققت المدرسة الكندية المركز الثاني في البلولة. نود أن نهنا  فارياق كارة 

 .القدم األول في المدرسة الكندية ع ى جهودهم الرائعة في البلولة.  ننا فخورين ب عبهم ورو هم الرياضية

 

 

باواسالاة الارساالاة الامادرساياة. وهاا نا ان ثقافةة الةمةدرسةة يتم تلوير ودعم 
مستمرون في تلوير التع م وبناء نجاح الالاالا  مان خا ل الاماهاارات. وياتام 
ممارسة تنمية العقل ون ن نعمل بجد ونعمل ع ى زيادة جهودنا لت قيق النجاح. 
ويتل ع المع مون  لى ت قيق نجاح اللال  وكيفية تعزيز التع م ل  صاول عا اى 

  نتائج أفضل.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هذا الشهر بالمدرسة الكندية ثنائية اللغة
 إدخال الموهبة في الحياة

 2112يناير  — 1العدد رقم 

 المدرسة الثانوية

 

 مع خالص تحياتي،

 السيد / بول بارونسكي 

 ناظر المرحلة الثانوية

 

 يوم اللغة العربية 

 

ال يمكن المغاالة في أهمية ال غة العربية بالنسبة ل مجتمع الكويتي والمجتمع المدرسي في 
المدرسة الكندية ثنائية ال غة.  ن ال غة العربية تتخ ل مجتمعنا من خ ل تاريخها األدبي الخص  
والوافر وتأثيرها الثقافي ع ى جميع جوان  ال ياة. ومن المناس  أن ن يي ال غة التي هي في 

 غاية األهمية لنسيج المجتمع في الكويت.

 

ولقد كانت فعالية يوم ال غة العربية التي أديمت بتاريخ 
ديسمبر بمثابة اال تفال بأهمية ال غة العربية بالنسبة  5

لدولة الكويت. ولقد توج اال تفال بيوم ال غة العربية 
بعرض خاص لمدة ساعتين يتألف من عروض مخت فة 
ددمها مع مي ال غة العربية والل  .  يث شم ت هذ  
العروض المسر يات والخل  ومقالع الفيديو التي 

 ت تفل بالتاريخ الثقافي الخص  ل غة العربية.

 

لقد كانت فعالية اال تفال بيوم ال غة العربية مذه ة 

ل غاية والتي است وذت ع ى عقول ود و  جميع 

المشاركين في ال دث. ونود أن نشكر السيدة /  يمان 

ومع مي ال غة العربية الرائعين ع ى ديامهم بتأدية 

 . العمل بكل جد واجتهاد وتفاني خ ل هذ  الفعالية
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