
 
 

Elementary Principal’s Message: 
 
Dear CBS Parents, 
  

What a wonderful year this has been for me to continue 
our work in partnership with all of you and your children. 
Creating an environment of academic rigor, a culture of 
trust and collaboration and a growth mindset filter for 
improvement were my foci during interactions with  
students, staff and parents. Thank you for supporting 
our Mission Statement to promote respect, safety, high 
expectations and academic success. I look forward to 
working with all of you this month as we finish out the 
school year. Please accept my best wishes for the 
years to come.   
  
The Ontario curriculum is built on a standard of delivery that requires 189 teaching 
days in Canada. This is more than we have available in Kuwait.  We are requesting 
students attend school every day until May 27.The school timings for Ramadan are  
9 am – 1:30 pm. I respectfully request a balance between continued teaching and  
student learning that is necessary to explicitly instruct and assess the curriculum  
expectations and still respect the traditions of Ramadan during this Holy month. 
  
Summer practice books are available this year and as always, read regularly during 
the weeks throughout the summer.  Please take this resource seriously as a valuable 
tool with expected work at your child’s grade level of reading, writing and math. If your 
child has difficulty with these tasks, please consider enrolling in a standardized  
reading, writing or math support program in the community.  
 
Grade 3 to 5 exams are scheduled from May 19 – 27 and each exam usually takes 
students anywhere from 20 minutes to 40 minutes to complete. Students are provided 
up to one hour to write exams if they need this time to finish.   
Exams are written like class tests and they follow 
the curriculum students have learned over the 
second term – Q3 and Q4.   
Please attend school during the month of May for 
continued learning of the curriculum, yearend 
assessments and exam support.  
 
Looking forward to seeing our CBS students in 
JK through Grade 5 this coming month.   
 
Last day of school is May 27th 2019.   
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Sincerely, 

  

 Ms. Cheri Barwinski     Mr. Peter Kalis  

Elementary School Principal       Elementary Vice– Principal 



 
 

 رسالة مدير المدرسة االبتدائية:

 

 السادة أولياء أمور المدرسة الكندية ثنائية اللغة،

يا له من عام رائع ذاك الذي عملت فيه بالشراكة معكم جميعا ومع أطفالكم. فقد صببت اهتمامي على خلق بيئة من 
الصرامة األكاديمية وثقافة من الثقة والتعاون وتعزيز العوامل التي من شأنها تعلم على تطوير وتحسين المهارات 

والقدرات من خالل العمل الجاد، وقد فعلت ذلك من خالل التفاعل مع الطالب والموظفين وأولياء األمور. أشكركم 
على دعم رسالتنا المدرسية لتعزيز االحترام واألمان والتوقعات العالية 

والنجاح األكاديمي. وأنا أتطلع إلى العمل معكم جميعًا هذا الشهر وكذلك 
 العام المقبل.

يوًما  189يعتمد منهج أونتاريو على معيار إيصال المعلومة الذي يتطلب 
دراسيا في كندا. ويعد هذا أكثر مما لدينا في الكويت. ونحن نطلب من 

مايو. إن مواعيد  27الطالب الذهاب إلى المدرسة كل يوم حتى تاريخ 
وحتى الساعة صباحاً  9تبدأ من الساعة شهر رمضان دوام المدرسة في 

. وبكل احترام أطالب بتحقيق التوازن بين التدريس ظهراً  1::0
المتواصل وتعلم الطالب، وهو األمر الذي يعد ضروريا من أجل ارشاد 

وتقييم توقعات المناهج بشكل واضح، وكذلك احترام التقاليد والطقوس 
 الرمضانية خالل هذا الشهر المبارك.

تتوفر كتب الممارسة والتدريب الصيفية هذا العام كما هو الحال دائًما، 
فعليكم بالقراءة بشكل منتظم خالل أسابيع العطلة الصيفية. يرجى أخذ هذا المورد على محمل الجد كأداة قيمة مع 

بذل الجهد المتوقع لتحسين مستوى طفلك في القراءة والكتابة والرياضيات. وإذا كان طفلك يواجه صعوبة في هذه 
 المهام، فالرجاء التفكير في تسجيله في برنامج قياسي لدعم القراءة والكتابة أو الرياضيات في المجتمع.

تم تحديد مواعيد امتحانات الصفوف من الثالث وحتى الخامس في 
مايو. ويستغرق كل طالب في أي مكان من  72إلى  09الفترة من 

دقيقة إلنهاء االمتحان. ومع ذلك يتم تزويد الطالب بما  40إلى  20
يصل إلى ساعة من الوقت لحل االمتحانات إذا كانوا بحاجة إلى هذا 
الوقت. يتم حل االمتحانات مثلما يحدث في االختبارات الصفية وهي 

تتبع المناهج الدراسية التي تعلمها الطالب خالل الفصل الدراسي 
 الثاني )الربع الدراسي الثالث والربع الدراسي الرابع(.

  

يرجى الذهاب إلى المدرسة خالل شهر مايو لمواصلة تعلم المناهج 
 والخضوع لتقييمات نهاية العام والحصول على الدعم الخاصة باالمتحانات.

  

إننا نتطلع إلى رؤية طالبنا في المدرسة الكندية ثنائية اللغة من أولى روضة وحتى الصف الخامس طوال هذا 
 الشهر القادم.

  

 .7109مايو  72آخر يوم دوام للطالب في المدرسة هو 

  

 

 الفعاليات القادمة

 

 

 

 

   

  

  

مايو 1  

حفل تخريج طالب 
 ثانية روضة

  

  

  

  

  

مايو 6  

بداية العمل بجدول 
 شهر رمضان المبارك

  

  

  

  

  

  

مايو 11  

 يوم تقدير العاملين
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Kids Who Are Read To Before Kindergarten Have A ‘Million Word’  
Advantage Over Peers  
 
Reading to your children is absolutely invaluable to their knowledge. Kids 
whose parents read to them five books a day enter kindergarten having heard 
about 1.4 million more words than kids who were 
never read to — that is huge. It truly is. Parents are 
busy at work and school schedules can make it 
difficult to find the time to sit down and read books 
together every single day. But reading a 140-word 
book takes five minutes, at the most. If you’ve got 
five minutes and your child is willing, reading as 
part of your daily or nightly routine is undeniably worth it in every way. 
Children’s books cover everything from imaginary friends to fairies to animals 
all over the world — subjects that don’t come up normally in conversations with 
our kids. “The words kids hear from books may have special importance in 
learning to read,” Reading to your kids is so important. Beyond learning new 
words, it’s a really great time to bond with each other, be silly together and 
learn something new. Libraries are wonderful places for parents to take their 
children to practice reading, too. 
 
Exposure to books and new vocabulary is something all families can benefit 
from, kids most of all. 
 
There are a number of ways that parents and  
teachers can help foster children's love of  
learning. 
 
• Make reading enjoyable. ... 
• Use interactive books. ... 
• Introduce children to books from a variety of types of    
books- fiction, non-fiction, biographies, fantasy etc.  
• Read each night. ... 
• Use drama. ... 
• Take them to the local library. 
 
Try these 01 easy tips to encourage good reading habits in your child by  
making reading fun. 
 
• Create a reading area. 
• Encourage reading at home and everywhere in between. 
• Set an example. 
• Make connections between reading and real life. 
• Keep reading materials in the house. 
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May 16th  

Girgaon 

Celebrations 

 

 

 

 

 

May 19th 

- 

May 27th  

Sem 2 

Exams 

Begins  

 

 

 

 

 

 

 

May 27th  

Last Day for 
Students 
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 األطفال ممن اعتادوا على القراءة قبل مرحلة الروضة يتفوقون عن أقرانهم بمليون كلمة :

شيء ال يقدر بثمن ألثره على معرفتهم. فاألطفال ممن يقرأ لهم والديهم خمس كتب  مالقراءة ألطفالك
مليون كلمة أكثر من األطفال ممن لم يعتادوا  1.1يوميا يلتحقون برياض األطفال وقد سمعوا حوالي 

هذا فرق كبير. وهو صحيح. ينشغل الوالدين بالعمل وتجعل الجداول المدرسية األمر   –على القراءة 
كلمة  111في غاية الصعوبة لتجد وقتا وتجلس وتقرأ كتبا برفقتهم كل يوم. لكن قراءة كتاب من 

يستغرق خمس دقائق في الغالب. إذا كان لديك خمس دقائق من الوقت ويرغب طفلك في ذلك، فالقراءة 
 باعتبارها جزء من الروتين اليومي أو الليلي أمر ال ننكر قيمته على جميع األحوال. 

الجنيات الى الحيوانات في جميع أنحاء  تغطي كتب األطفال جميع األمور من األصدقاء الخياليين الى
الموضوعات التي ال تأتي عاديا في محادثات مع األطفال.   –العالم 

"قد يكون للكلمات التي يسمعها األطفال من الكتب أهمية خاصة في 
تعلم القراءة"، فالقراءة لطفلك مهمة جدا. بخالف تعلم كلمات جديدة، 
إنه فعال وقت عظيم يربطكم سويا، كونوا سخيفين سويا وتعلموا شيئا 
جديدا. تعتبر المكتبات مكانا رائعا للوالدين ليأخذوا األطفال ليمارسوا 

 القراءة أيضا.

 يمكن أن يستفيد كل أفراد األسرة وخاصة األطفال من التعرض للكتب وللمفردات الجديدة.

توجد مجموعة من الطرق من خاللها يتمكن الوالدين والمعلمين من المساعدة على تشجيع األطفال 
 على حب التعلم. 

 جعل القراءة ممتعة.

 استخدام كتب تفاعلية.

تقديم كتب من مختلف انواع الكتب الخيالية والواقعية والتصويرية 
 إلخ.

 القراءة كل ليلة

 استخدام الدراما

 اصطحابهم الى المكتبة المحلية

حاول استخدام تلك التعليمات العشرة السهلة للتشجيع على عادات قراءة جيدة لطفلك عن طريق جعل 
 القراءة متعة.

 تخصيص مكان للقراءة. •

 التشجيع على القراءة في المنزل وفي كل مكان  •

 ضرب أمثلة •

 الربط بين القراءة والحياة الواقعية •

  االحتفاظ بمواد القراءة في المنزل. •

 

 الفاعليات القادمة
 

 

 

 

 مايو  16

احتفاالت القريقعان   

 

 

 

 

مايو 72 – 11  

بدء امتحانات الفصل 
 الدراسي الثاني

 

 

 

 

 

 

مايو  72  

أخر يوم دوام بالنسبة 
 للطالب
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