
 
 

Elementary Principal’s Message: 
 
Welcome back to school!  We hope you had a relaxing and memorable 
time with family and friends during the March holiday. This month at CBS 
will provide many exciting events for our students. It is also a very 
important time to consolidate learning before final assessments for report 
cards in June.   
 
Our healthy living focus will include weekly lunch audits in April to  
encourage healthy lunch preparations that target a 
well-balanced variety of foods and the elimination of 
sugary snacks and drinks. Please send enough food 
for your child to eat at breaks and lunch to keep them 
full and awake during the school day. Physical  
movement sessions have been planned all year for 
7:40 am each day to ensure exercise in the mornings 
before English language subjects. This is a fun  
5-minute exercise routine to music for all students  
JK – 5.   
  
Our SK graduation on Wednesday, May 1st marks two 
successful years of development for our young 
learners. Following this celebratory event, please send 
your SK children to school each day as we continue very important and 
valuable skill development that will have your child speaking, reading and 
writing more confidently using the English Language. More learning time 
in SK before starting Grade 1 prepares your child with the practice  
necessary to build confidence as a proficient reader.  
  
Students are looking forward to our annual talent 
show as auditions begin early in April. Earth 
week is April 22 – 25. We will place significant 
attention on independent work habits for our April 
character trait studies. Developing skills and  
abilities to independently plan, act and reflect on 
personal tasks and challenges leads to  
self-confidence and positive  
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Sincerely, 

  

 Ms. Cheri Barwinski     Mr. Peter Kalis  

Elementary School Principal       Elementary Vice– Principal 



 
 

 

 رسالة مدير المدرسة االبتدائية:

المدرسة مجددا! نأمل أن تكون قد استمتعتم بقضاء أوقات سعيدة مع م وبعودتكم إلى مرحبًا بك

سنقوم هذا الشهر في المدرسة الكندية ثنائية اللغة خالل عطلة شهر مارس.  العائلة واألصدقاء

للطالب. كما أنه وقت هام جدا لتعزيز عملية التعلم بتقديم العديد من الفعاليات الممتعة بالنسبة 

 قبل البدء في التقييمات النهائية والتي سيتم وضعها في شهادات الدرجات في شهر يونيو. 

 اتوسيشمل تركيزنا من الناحية الصحية على عمليات التدقيق والتفتيش األسبوعية على وجب

الغذاء في شهر أبريل لتعزيز االستعدادات الغذائية الصحية التي تستهدف مجموعة متنوعة 

من األطعمة بشكل متوازن والقضاء على الوجبات الخفيفة والمشروبات السكرية. يرجى 

إرسال ما يكفي من األطعمة مع طفلك لتناولها في فترات الراحة والغداء 

إلبقائه متشبعا ومستيقًظا خالل اليوم الدراسي. يتم تنفيذ جلسات الحركة 

صباحا كل يوم طوال العام للتأكد من القيام بعمل  04:7البدنية الساعة 

التمارين  الصباحية قبل البدء في دراسة مواد اللغة االنجليزية. إنها 

دقائق مع الموسيقى وذلك لجميع الطالب  5تمارين روتينية ممتعة لمدة 

 من أولى روضة وحتى الصف الخامس.

يشهد حفل تخرج طالب ثانية روضة يوم األربعاء الموافق األول من مايو 

عامين من النمو والتطوير الناجح للطالب الصغار. عقب هذا االحتفال، 

يرجى إرسال طفلك الذي هو في الصف ثانية روضة إلى المدرسة كل يوم 

حيث سوف نواصل عملية تطوير المهارات الهامة والقيمة التي ستجعل 

طفلك يتحدث ويقرأ ويكتب باللغة اإلنجليزية بثقة أكبر. حيث أن المزيد من 

وقت التعلم في ثانية روضة قبل البدء في الصف األول يعد طفلك ويسلحه بالممارسة الالزمة 

 لبناء الثقة كقارئ بارع ومتقن. 

تجارب يتطلع الطالب إلى برنامج المواهب السنوي حيث تبدأ 

في بداية شهر أبريل. كما يأتي أسبوع األرض في الفترة  األداء

من شهر أبريل. سوف نضع اهتماًما كبيًرا على  25إلى  22من 

عادات العمل المستقلة لدراسات سمة الشخصية لشهر أبريل. 

ويؤدي تطوير المهارات والقدرات للتخطيط بشكل مستقل 

 والتفكير في المهام والتحديات الشخصية إلى الثقة بالنفس وبالتالي حدوث نتائج إيجابية. 

 

 

 

 

 

 
 أبريل 3

اجتماع أولياء األمور 
 بقيادة الطالب

 

 

 

 

 
 أبريل 4

 عطلة اإلسراء والمعراج 

 

 

 

 

 

 
 أبريل 33 – 7

برنامج التقوية بعد 
 الدوام المدرسي

 

 

 

 

 

 
 أبريل 11

  مسابقة تدوير النفايات
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 مع أطيب التحيات، 

 السيد / بيتر كاليس            السيدة / شيري باروينسكي

  مدير مساعد المدرسة االبتدائية    المدرسة االبتدائية  ةمدير



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Everyday Rituals that Mean a Lot to Kids 
 
Here are a few top 10 ‘tiny moments’ that we would like you to try to share with 
your children regularly. The moments they remember; the moments you will 
treasure. 
 
1. After-dinner walks. This is precious one-on-one time for children and a way 
to strengthen their friendship with family as they amble along, talking about not 
much and everything. 
 
2. Feeding the pets.  Giving each child a 
little job to do make them feel proud and 
I’m sure we help them develop their  
compassionate natures as they take  
responsibility for their pets. 
 
3. Bath time. Taking time to softly scoop 
water over the children’s backs and en-
couraging them to gently swirl the water, is 
meditative and helps them keep calm. 
 
4. Reading aloud. The benefits of reading with kids is well-documented.  
Reading to your children is an enormously rewarding thing to do and, quite  
possibly, the only ‘quiet time’ you get together in a whole day.   
 
5. Join in their play. Making time to spontaneously join in your child’s play will 
help them to create treasurable moments. 
 
6. Best of, Worst of. Each night at dinner discuss about each other’s ‘best of/
worst of/grateful for/looking forward to’. It’s a unique way to find out about their 
day and, most importantly, teaching them to be grateful and optimistic. In their 
world, there is always something good to look forward to. 
 
 I would like to share some games which would help you to spend some 
quality time, simultaneously helping them to improve their memory. 
 

1. Memory and Concentration  
A deck of children’s matching picture cards easily becomes the classic favorite 
game of Memory. 
To play 
Ensure your set of cards contains all matching pairs. 
Shuffle and spread all cards out on a flat surface, face down. Players take it in 
turns to choose any two cards. Make a successful match and you get to take 
another turn. No match, the cards are returned to their original position. 
 
The winner is the person who has matched the most pairs. 
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April 18th 

Talent Show 

 

 

April  

22nd– 25th  

Earth Week  
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 طقوس يومية تعني الكثير بالنسبة لألطفال 13هناك 

لحظات دقيقة والتي نرغب في أن تجرب ان تشارك فيها أطفالك بإنتظام.  07هذه أعلى عشر 
 اللحظات التي يتذكرونها هي اللحظات التي سوف تكتنزها.

4 يعتبر ذلك وقت جماعي لألطفال وطريقة لتقوية الصداقة مع األسرة المشي بعد وجبة العشاء .1
 حيث يسيرون طويال ويتحدثون عن كل شيء.

4 تكليف كل طفل بوظيفة إطعام الحيوانات األليفة  .2
صغيرة للقيام بها تجعله فخور بها مما وانا على يقين 
أن ذلك سيساعدهم على تطوير طبيعتهم الحنونة 

 حيث يتحملون مسئولية حيواناتهم األليفة.
4 استغرق بعض الوقت لسكب المياه وقت االستحمام .3

بهدوء فوق ظهر الطفل وتشجيعه على تدوير المياه 
 بلطف وذلك له مغزى تأملي ويساعدهم على الهدوء.

4 مزايا القراءة مع األطفال القراءة بصوت عالي .4
موثقة جيدا فالقراءة ألطفالك شيء مجزي بشكل 
هائل للقيام به فوقت القراءة هو الوقت الهاديء الذي 

 تجتمعون فيه فقط خالل اليوم. 

4 تحديد وقت لتنضم لطفلك لتلعب معه بطريقة عفوية وهذا سيساعده اإلنضمام لهم في اللعب .5
 على خلق لحظات رائعة.

يوميا إثناء تناول وجبة العشاء يمكنك عقد مناقشة عن األفضل واألسوء  األحسن واألسوء: .6
واألكثر إمتنانا وأكثر ما يتطلعون إليه من األمور. هذه طريقة فريدة لتكتشف يومهم واكثر من 
ذلك. إنها طريقة تعلمهم أن يكونوا شاكرين ومتفائلين، ففي عالمهم دائما ما يكون هناك شيئا 

 جيدا يتطلعون إليه.

أود أن أشارككم بعض األلعاب والتي سوف تساعدكم على قضاء بعض الوقت الجيد تساعدهم   

 بشكل مستمر على تطوير ذاكرتهم.

 

 الذاكرة والتركيز .1

 لقد أصبحت لعبة تطابق بطاقات الصور السهلة أكثر لعب الذاكرة التقليدية المفضلة.

 كيفية لعبها

 تأكد من أن مجموعة بطاقاتك تحتوي على جميع األزواج المتناسبة  

إخلط أوراق اللعب وانشر جميع البطاقات على سطح مستوي مقلوبة على الوجه. يقوم الالعبين كالً 
في دوره باختيار أي بطاقتين. إذا قام الالعب بتوفيق ناجح بين البطاقات يحصل على دور آخر، 

 إذا لم يقم بالتوفيق بين الصور تعود البطاقات حيث كانت.

 
 الفائز هو من يقوم بتوفيق أكير عدد من األزواج.   
 

 

 
 

 

 الفاعليات القادمة
 

 

 

 أبريل 15

برنامج مشاركة أولياء 

 أمور طالب أولى روضة

& 

 4الصف 

 

 

 

 

 أبريل 11

 عرض المواهب

 

 

 

 

 أبريل 25 – 22

 أسبوع األرض

 

 

 

 

التجمع  -أبريل  24

الصباحي لصفوف أولى 

الصف الثاني  –روضة 

 & 

التجمع  -أبريل  22

 5 - 3الصباحي الصفوف 
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2. Picture Bingo  
Similar to Memory but instead of matching pairs, players take turns to select a 
picture card to match to a baseboard. 
To play 
Each player selects a base board. The matching cards are shuffled and spread 
out on a flat surface, face down. 
Players take it in turns to select a card. If the card matches an image on the 
players board they have made a match and get to take another turn. No match, 
the card is placed back down. 
The winner is the first person to 
match all of the images on their 
base board. 
 

3. The Magic Cup Game 
This classic carnival game 
makes a fun memory exercise 
with just two household items. 
To play 
Place three identical, plastic 
cups in a line on the table, rim 
down. Place a small rubber ball 
under one cup, allowing your 
child to see which cup the ball is 
under. Shuffle the cups around by sliding them across the table, switching their 
positions quickly back and forth and all around. Once you have stopped moving 
the cups ask your child to identify which cup the ball is now under. 
 

4. Draw a word on my back 
Success in this game requires the child to transfer a physical sensation to a 
mental picture and retain a short series of mental pictures in their head to  
correctly identify the word. 
To play 
One player uses their finger to ‘write’ a word on the back of the second player. 
The second player tries to identify the word. Players switch positions and take 
turns being the ‘writer’ and guesser. 
 

5. Number String 
Similar to The Shopping Game, using numbers makes this game more abstract 
and therefore more challenging. Perfect for older kids! 
To play 
The first person says a one digit number. The next player repeats the first  
number and adds another one digit number. The third person says the first and 
the second numbers and then adds a third number. The game continues until 
someone forgets a number. That person is out. Play continues and the winner 
is the last person standing – the person able to correctly identify the longest 
string of numbers 
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JK  and grade 4 
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 . صورة بينجو9

تشبه كثيرا لعبة الذاكرة لكن بدال من التوفيق بين األزواج، يقوم الالعبين كالً في دوره 
 بإختيار بطاقة صورة للتوفيق مع لوحة القاعدة.

 كيفية لعبها

يختار كل العب لوحة قاعدة. تخلط البطاقات المتوافقة ويتم نشرها على سطح مستوي وهي 
 مقلوبة.

يقوم الالعبين كالً في دوره باختيار بطاقة. اذا توافقت صورة البطاقة مع الصورة في لوحة 
الالعب بذلك يكون قد قام بالتوفيق بينهم ويحصل على دور آخر. اذا لم تتوافق تعود البطاقة 

 حيث كانت مقلوبة.

الفائز هو من يقوم بالتوفيق بين جميع الصور 
 على لوحة القاعدة.

 . لعبة الكوب السحري3

المواد المنزلية. لعبة المهرجانات التقليدية التي 
تجعل العبيها بأداء تمرين ذاكرة ممتع بإستخدام 

 فقط أثنين من 

 كيفية لعبها

ضع ثالثة أكواب بالستيكية متطابقة على خط 
واحد على المنضدة مع جعل الحافة الى األسفل. 

ضع كرة مطاطية صغيرة تحت أحد األكواب إسمح لطفلك رؤية أي من األكواب تحته الكرة. 
إخلط األكواب دائريا من خالل سحبهم عبر المنضدة وغير من أماكنهم بسرعة لألمام والى 
الخلف وبشكل دائري. فور توقفك عن الحركة إسأل طفلك أن يحدد أي من األكواب تحتها 

 الكرة. 

 . إرسم كلمة على ظهري4

يتطلب النجاح في هذه اللعبة أن يقوم الطفل بتحويل اإلحساس البدني الى صورة عقلية وأن 
 يستعيد سلسلة قصيرة من الصور العقلية في عقله ليقوم بتحديد الكلمة بشكل صحيح.

 كيفية لعبها

يستخدم أحد الالعبين إصبعه ليكتب كلمة على ظهر الالعب الثاني. يقوم الالعب الثاني 
بمحاولة تحديد الكلمة. يقوم الالعبين بتغيير مواقعهم ليأخذ كل منهم دوره ليكون الكاتب 

 والمخمن.

 . السلسلة الرقمية5

مثل لعبة التسوق، بإستخدام األعداد تجعل من هذه اللعبة أكثر صعوبة ومن ثم أكثر تحديا. 
 مناسبة جدا لالطفال األكبر سنا!

 كيفية لعبها

يقول اللعب األول عدد من رقم واحد. يكرر الالعب التالي الرقم األول ويضيف عدد آخر من 
رقم واحد. يقول الشخص الثالث العدد األول والثاني ومن ثم يضيف عدد ثالث. تستمر اللعبة 
حتى ينسى أحد منهم العدد. يخرج هذا الشخص. يستمر اللعب ومن ثم يكون الفائز هو آخر من 

 ويكون هو الشخص القادر على تحديد أطول سلسلة من األرقام. –يبقى من األشخاص 

 

  

 

 

 

 

 
 أبريل 25

فعالية مشاركة أولياء  

 أمور  طالب أولى روضة

& 

 4الصف 

 

 

 

 

 

 

 

 أبريل 30

فعالية مشاركة أولياء  

 3أمور  طالب الصف 
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