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Dec 1st
2nd
Installment
fees due
.

Dec 4th
Arabic
Language day

Dec 8th
Healthy Living
Event

Elementary Principal’s Message:
Dear Elementary Parents:
As we head into the final weeks of school before our winter
break, I want to send a heartfelt thanks to all the parents who have
been involved in our parental involvement activities, with
informational presentations and our amazing student presentations.
We have seen tremendous growth in our students so far this year
and we are very pleased to have our students share their learning
with our parent community. We were also pleased to see so many
parents out to our International Day celebration. I know you will
agree with me that our teachers did an excellent job preparing their
students to present different countries. It was an amazing event!
The final weeks of school, before the holidays, will be filled with
preparing our students for final tests and mid-term exams from
December 15th to the 23rd. Please make
sure your child is
completing all their homework and
reviewing materials at home to be
prepared for the exams. Check with
your classroom teacher to make sure
you are receiving information on
Ren Web to find review materials to
work with your child on.
December will be a short month, please
make sure your child is attending every
day and are staying on top of their lessons, so they are prepared for their exams. On behalf of the staff at
CBS we want to thank you all for supporting our efforts to ensure all
our students are meeting their full potential.
Kind regards,
Ms. Mary Kelly
ES Principal
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رسالة مديرة المدرسة االبتدائية:
أعزائى أولياء أمور طالب المدرسة االبتدائية:

ها نحن بصدد األسابيع االخيرة من الدوام المدرسي قبل بدء عطلة الشتاء ولذا فإني أود أن أعبر
عن خالص الشكر لجميع أولياء األمور ممن شاركوا في األنشطة المتضمنة مشاركة اولياء األمور
والعروض التقديمية اإلعالمية بالتوازي مع العروض الطالبية الرائعة .لقد شهدنا تطورا عظيما في
طالبنا خالل العام الدراسي حتى اآلن ويسرنا أن يقوم الطالب بمشاركة تعلمهم مع مجتمع أولياء
االمور .كما سعدنا للغاية لرؤية العديد من أولياء األمور أثناء احتفالنا باليوم العالمي .وأعلم انكم
تتفقون معي بأن المعلمين قاموا ببذل جهود عظيمة إلعداد الطالب للتحدث عن وتقديم مختلف
الدول .لقد كانت حقا فعالية رائعة!

ديسمبر 1
موعد استحقاق القسط
الثاني

 4ديسمبر
يوم اللغة العربية

ستتركز األسابيع األخيرة من المدرسة قبل العطلة على إعداد وتجهيز طالبنا لالختبارات النهائية
واختبارات نصف العام في الفترة من  ٥١إلى  ٣٢ديسمبر ،لذا يرجى التأكد من استكمال ابنائكم
لجميع الواجبات المدرسية وتفقد جميع األدوات بالمنزل حتى يكونوا على أتم االستعداد
لالختبارات .يرجى مراجعة معلم الصف الخاص بطفلك للتأكد من استالمك المعلومات على الرين
ويب حتى تتمكن من إيجاد المواد التي تُستخدم في المراجعة حتى تستعين بها في العمل مع طفلك.
سيكون شهر ديسمبر قصير للغاية ولذا يرجى التأكد من حضور طفلك يوميا ومتابعة دروسه بصفة
أولية حتى يكون على اتم استعداد لالمتحانات .وبالنيابة عن جميع طاقم العمل بالمدرسة الكندية
ثنائية اللغة ،فإنني أتوجه بالشكر لكم جميعا لدعمكم جهودنا
لضمان بذل طالبنا اقصى طاقتهم الكامنة.
مع خالص الشكر والتقدير،
السيدة  /ماري كيلي
مديرة المدرسة االبتدائية

 8ديسمبر
فعالية الحياة الصحية
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Dec 12th
Twin Day

Initiative
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Dec 12th

Dec 15th– 23rd
Mid Term
Exams

Dec 17Th
Gr 1 & 2
Parent
engagement
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How to Have a Productive Study Break


Don’t work for more than an hour at a time



Stick to a plan



Save social media for your breaks



Go for a walk outside



Use a break to tidy and clean



Switch your study location



Spend some time with friends



Move your muscles
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كيف يمكنك تحقيق عطلة دراسية مفيدة ومنتجة


ال تعمل اكتر من ساعة فقط في المرة الواحدة



التزم بالخطة



دع استخدام وسائل التواصل االجتماعي لوقت الراحة



قم بالذهاب لنزهة سير بالخارج



قم بتخصيص استراحة للترتيب والتنظيف



قم بتغيير مكانك المخصص للدراسة



قم بقضاء بعض الوقت مع االصدقاء



قم بتحريك عضالتك بممارسة بعض الرياضة

 21ديسمبر
يوم التوأم

 21ديسمبر
تجمع سمة الشخصية:
المبادرة

 12 – 21ديسمبر
امتحانات نصف العام

 21ديسمبر
فعالية مشاركة أولياء
أمور الصفين 1 & 2

