This Month at CBS

Upcoming
Events

Bringing Talent to Life

VOL 6 – March 2021
Elementary School
Dear Elementary School Parents,

March 3rd
JK – Grade 1
100 Days of
School

March 11th
Israa Wal Miraj
Holiday

What a great month we had in February with a wonderful
celebration of the Kuwait National holiday where students shared
presentations demonstrating their love of their country and
knowledge about the history of Kuwait. We have seen how our
students have improved their public speaking and presentation
skills during this time of learning online. We are very proud of the
work our students are doing this year and invite you to see the
presentations on the CBS Instagram.
The month of March is looking to be an exciting
month as we continue to challenge students to
reach their reading and writing goals. We will
continue to award students with Reading Awards
every month as they
improve their reading levels.
The month of March also brings the celebration of Israa Wal
Mirage and Mother’s Day. Our students will be working on
activities and presentations to demonstrate appreciation of the
additional love and support Mothers have provided to their
families during this challenging year. Students will also be
involved in the 100 Days of School celebration and the semi-finals
of the Timetables Challenge.
.

Sincerely,

Ms. Mary Kelly
Elementary School Principal

هذا الشهر في المدرسة الكندية
Bringing Talent to Life

الفاعليات القادمة

العدد  — 6مارس 2021
المرحلة االبتدائية

أعزائي أولياء أمور طالب المرحلة االبتدائية
يا له من شهر رائع قضيناه خالل شهر فبراير من هذا العام حيث إقامتنا الحتفال رائع
بالعيد الوطني الكويتي عبر االنترنت .لقد شارك فيه الطالب عروضا ً تقديمية من
تقديمهم يظهر من خاللها مدى حبهم لبلدهم ومعرفتهم بتاريخ الكويت .لقد رأينا ولمسنا
كيف طور طالبنا ما لديهم من مهارات التحدث أمام الجمهور والعروض التقديمية خالل
هذا الوقت الذي قضيناه في التعلم عبر اإلنترنت .نحن فخورون للغاية بالعمل الذي يقوم
به طالبنا هذا العام وندعوكم لمشاهدة ما قدموه من عروض تقديمية على حساب
االنستجرام الخاص بالمدرسة الكندية ثنائية اللغة.

 3مارس
صف أولى روضة إلي
الصف األول:
االحتفال بـ  100يوم
من المدرسة

كما أنه من المنتظر من شهر مارس أن يكون شهرًا مثيرًا كذلك ،حيث أننا نستمر في
وضع تحديات للطالب من أجل الوصول إلى أهدافهم المنشودة في مهارات القراءة
والكتابة .كما أننا سنستمر في منح الطالب جوائز القراءة كل شهر من أجل جهودهم
المبذولة في تحسين مستويات القراءة لديهم.
 11مارس

كما أن شهر مارس سيأتي عامرًا بما فيه من احتفاالت بليلة اإلسراء والمعراج وبعيد األم.
وبالتالي سيعمل طالبنا على تقديم األنشطة والعروض التقديمية من أجل إظهار تقديرهم
للحب والدعم غير المشروط الذي قدمته األمهات وال زالت تقدمه لعائالتهن خالل هذه
السنة الصعبة .كما سيشارك الطالب أيضًا في احتفاالت الـ  011يوم من المدرسة ونصف
النهائيات لتحدي جدول الضرب.

,مع خالص تحياتي،
السيدة ميرى كيلي
مديرة المرحلة األبتدائية

عطلة اإلسراء والمعراج
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March 21th
Mother’s Day
Celebration

March 25th
Timetables
Semi-Finals
(Grades 2 to 12)

CBS is excited to announce the launch of our new website at
www.cbskuwait.com. We are pleased to offer translation of the
website in Arabic, just click on the black tab on the right side of
the page to access the Arabic translation.
We are also launching an addition to our
early years program and will be offering
Pre-Kindergarten for next year.
The pre-kindergarten program will provide
our youngest students (2 and a half to 3
years) opportunities to develop important
language and motor skills through play and
inquiry based group activities that will
prepare them for success in the junior and senior kindergarten
grades. Give your child the best advantage for their educational
success by registering for our early year’s classes.

Registration is now open for next year!

Sincerely,

Ms. Mary Kelly
Elementary School Principal

هذا الشهر في المدرسة الكندية
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المرحلة االبتدائية

يسر المدرسة الكندية ثنائية اللغة أن تعلن عن إطالق موقعنا الجديد التالي
 .www.cbskuwait.comكما يسعدنا تقديم ترجمة للموقع باللغة العربية ،إذا أردت
الحصول عليه باللغة العربية فما عليك إال أن تضغط على عالمة التبويب السوداء على
الجانب األيمن من الصفحة للوصول إلى الترجمة العربية للموقع .كما نطلق أيضًا من
خالله تبويب إضافي متعلق بالبرنامج المخصص للسنوات األولى لدينا وسنقدم تبويب
خاص بالحضانة للعام المقبل.
سيوفر برنامج الحضانة للطالب األصغر سنًا (سنتان ونصف إلى ثالث سنوات) فرصًا
خاصة لتطوير المهارات اللغوية والحركية المهمة وذلك من خالل األنشطة الجماعية
القائمة على اللعب واالستفسار والتي ستعمل على إعدادهم للوصول إلى النجاح في
صفوف أولى روضة وثانية روضة .امنح طفلك االستفادة على أفضل نحو من نجاحه
التعليمي من خالل التسجيل في الفصول الخاصة بالسنوات الدراسية األولى.

التسجيل متاح اآلن للعام القادم!

مع خالص تحياتي،

السيدة ميرى كيلي
مديرة المرحلة األبتدائية

 21مارس
االحتفال بعيد األم

 25مارس
نصف نهائيات تحدي
جدول الضرب
)الصفوف (12-2

