
 
 

Elementary Principal’s Message: 
 

Dear CBS Parents, 
 

What a wonderful year this has been for me to 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 and next year. 
 

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 June 7th.  
The school timings for  
Ramadan 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 will be distributed in May. 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. Please ensure that the book is 
returned during the first week of school in September. This will help your child’s new  
teacher to see what skills your child has maintained over the  
summer.  
 

Reading and Writing are skills that must be practiced on daily basis to maintain proficiency.  
Using this Summer Practice book with your child is strongly encouraged and the activities 
are self-explanatory and intended to be a fun way for your child to keep up the skills 
learned over the year. The book also includes stickers and certificates to encourage and 
reward your child’s efforts.  
 

 
 
 

 

Upcoming 
Events 

 

 

 

 

May 3rd  

Science Fair 

 

 

 

 

 

May 10th 

Spring Concert 

 

 

 

 

 

May 14th 

Blue Day 

 

 

 

 

 

May 20th 

Girgaon 

celebrations 
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Sincerely, 

  

 Ms. Cheri Barwinski     Ms. Cynthia Madill                         

Elementary School Principal       Elementary Vice– Principal 



 
 

 رسالة ناظرة المدرسة االبتدائية:

 أولياء أمور المدرسة الكندية ثنائية اللغة، السادة 

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 أن تحسن النمو، 
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.

يعتمد منهج أونتاريو على معيار 
 189إيصال المعلومة الذي يتطلب 

يوًما دراسيا في كندا. ويعد هذا أكثر 
مما لدينا في الكويت. ونحن نطلب من 
الطالب الذهاب إلى المدرسة كل يوم 

يونيو. إن مواعيد دوام  7حتى تاريخ 
المدرسة في شهر رمضان تبدأ من 

ً إلى  9الساعة  ظهراً.  13:1صباحا
وبكل احترام أطالب بتحقيق التوازن 
بين التدريس المتواصل وتعلم 
الطالب، وهو األمر الذي يعد 
ضروريا من أجل ارشاد وتقييم 
توقعات المناهج بشكل صريح، وكذلك 
احترام تقاليد وطقوس شهر رمضان 

 خالل هذا الشهر المقدس.

وسوف يتم توزيع كتب التدريب 
الصيفية في شهر مايو. 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. يرجى التأكد من إرجاع الكتاب خالل األسبوع 
األول من الدراسة في شهر سبتمبر، اذ سوف يساعد هذا المعلم الجديد لطفلك على معرفة المهارات التي 

 أكتسبها طفلك وحافظ عليها خالل فصل الصيف.

ً للحفاظ على مستوى الكفاءة لدى الطفل.  وتعد القراءة والكتابة هي المهارات التي يجب ممارستها يوميا
ويتم التحفيز على استخدام كتاب التدريب الصيفي هذا مع طفلك بشكل كبير، كما تقوم األنشطة بشرح 
نفسها وتهدف إلى أن تكون وسيلة ممتعة لطفلك من أجل الحفاظ على المهارات المكتسبة خالل العام. 

 وعليه، يتضمن الكتاب أيًضا ملصقات وشهادات لتشجيع ومكافأة جهود طفلك.
 

 

 

 الفعاليات القادمة

 

 

مايو  3  

 معرض العلوم

 

 

 

 

مايو  01  

 حفل الربيع 

 

 

 

 

 

مايو 01  

 اليوم األزرق

 

 

 

 

 

مايو  01  

احتفاالت القريقعان    
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 مع خالص الشكر، 
 السيدة / شيري بارونسكي                                     السيدة / سينثيا ماديل

  المدرسة االبتدائية                                      وكيلة المدرسة االبتدائية مديرة

 تطوير التفكير

 قل هذا.. بدال من قول هذا..

 ما الذي فاتني؟ أنا لست بارعا في هذا

 سوف أتبع أسلوب آخر أنا أستسلم فال فائدة

 هل هذا هو حقا أفضل ما يمكنني القيام به؟ فألكتفي بهذا القدر

ال يمكن أن أقدم أفضل من 
 هذا

 يمكنني أن أتحسن باستمرار

األمر بعض من  من الممكن أن يستغرق  لي هذا صعبا جدا بالنسبة
 الوقت

 فألتعلم من أخطائي لقد ارتكبت خطأ

 سوف أقوم بتدريب عقلي وتنشيطه فقط ال يمكنني فعل ذلك

 سوف أتعلم كيفية القيام بذلك لن أبلغ هذا األمر أبدا

 هنالك دائمة خطة بديلة لقد فشلت الخطة

 سوف أتعلم منهم فقط صديقي يستطيع فعلها



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JK – Grade 8 

In addition to the Summer Fun Practice book, your child will be able to 
access summer reading and activities on-line through the Raz Kids 
program. Students at CBS have already been using this on-line  
reading program and can continue reading for pleasure over the  
summer. Please scan the QR code or go to the following link3 
https3//www.kidsa-z.com/  
 

Your child’s login details were sent in the notice along with the  

workbook. 
 

Junior Grades 3 – 6 

In addition to the Summer Fun Practice book, your child will be able to access summer 
reading and activities on-line through the Literacy Pro program.  
Students at CBS have already been using this on-line reading  
program and can continue reading for pleasure over the summer. 
Please scan the QR code or go to the following link; 
https3//slz1:.scholasticlearningzone.com/slz-portal/#/login:/KWT6RXY  

Your child’s login details were sent in the notice along with the  

workbook. 

 

Congratulations to all students who took the international standardized 
test MAP (Measures of Academic Progress) and showed improvement 
in their scores. Keep up the learning. It is regular school attendance, 
daily practice and academic rigor, improved teaching  
delivery and hard work with a growth mindset contributed to CBS students reaching higher  
levels.   
Thank you to our teachers, students and parents for upholding expectations of individual  
accountability, a positive belief in people and developing critical thinking.   

 

 

Upcoming 
Events 

 

 

 

May 21st 

Grade 1  

Parent  

Engagement  

Event  

 

 

 

 

 

May 21st (4-6) 

&  

May 23rd(1-3) 

Character Trait 
Assembly 

 

 

 

 

 

May 23rd 

Grade 2  

Parent  

Engagement  

Event  
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 الصف الثاني -أولى روضة 

، Summer Fun Practiceباإلضافة إلى كتاب التدريب الصيفي 
سيتمكن طفلك من ممارسة القراءة الصيفية واألنشطة عبر اإلنترنت من 

. إذ يستخدم الطالب في المدرسة الكندية ثنائية Raz Kidsخالل برنامج 
اللغة برنامج القراءة هذا بالفعل عبر اإلنترنت ويمكنهم من خالله مواصلة 

أو القراءة الممتعة على مدى فصل الصيف. يرجى مسح رمز االستجابة السريعة 
 الذهاب إلى الرابط التالي: 

z.com/-https3//www.kidsa 

تم إرسال كافة التفاصيل المتعلقة بتسجيل الدخول الخاص بطفلك في 
 .التدريباإلخطار المرفق مع كتاب 

 6 - 3الصفوف 

، Summer Fun Practiceباإلضافة إلى كتاب التدريب الصيفي 
سيتمكن طفلك من ممارسة القراءة الصيفية واألنشطة عبر اإلنترنت من 

. وفي هذا السياق، يستخدم الطالب في Literacy Proخالل برنامج 
المدرسة الكندية ثنائية اللغة برنامج القراءة هذا بالفعل عبر اإلنترنت 
ويمكنهم مواصلة القراءة الممتعة من خالله على مدار فصل الصيف. يرجى 

 مسح رمز االستجابة السريعة أو الذهاب إلى الرابط التالي3

portal/#/-https3//slz1:.scholasticlearningzone.com/slz
login:/KWT6RXY 

تم إرسال كافة التفاصيل المتعلقة بتسجيل الدخول الخاص بطفلك في 
 .التدريباإلخطار المرفق مع كتاب 

تهانينا لجميع الطالب الذين خضعوا الختبار مقياس التقدم االكاديمي الدولي القياسي وأظهروا تحسنا 
وتطورا في نتائجهم. يرجى تواصل عملية التعلم. ولقد ساهم الحضور المنتظم في المدرسة والممارسة 
اليومية والدقة األكاديمية وتحسين عملية التدريس والعمل بجد مع تطوير التفكير في تحقيق طالب 

 المدرسة الكندية لمستويات أعلى.

نشكر معلمينا وطالبنا وأولياء أمورهم على دعم توقعات المسئولية الفردية، وكذلك على هذا اإليمان 
 .االيجابي باألفراد وبتطوير التفكير النقدي

 

 الفعاليات القادمة

  

 

مايو  00  

فعالية مشاركة أولياء 
 أمور الصف األول

 

 

 

 

 

مايو 00  

(6-1)الصفوف    

 & 

مايو 03  

(3-0)الصفوف    

اجتماع السمة 
 السلوكية

 

 

 

 

 

مايو  03  

فعالية مشاركة أولياء 
  أمور الصف الثاني 
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