This Month at CBS

Upcoming
Events

Bringing Talent to Life

November-2019

Book Fair
From
Nov 3rd
to
Nov 7th

Elementary Principal’s Message:
Thank you, parents for getting your children involved in the CBS after
school programs. We have had a good turn-out for our After-School Clubs and
our ‘Counting on You’ program. These are great opportunities for students to
improve their reading and writing skills and be active in other activities such as
Art Club, Robotics, Fitness, Dodgeball and Arabic Handwriting. Our students

Progress
reports go
home
On Nov 6th

benefit from these opportunities!
Progress reports will be going home on Wednesday, November 6th .
I hope you will take time to review your child’s report card with them. Make
sure to discuss with your child where they have had success and identify areas
with your child where they need to
improve. All students need opportunities
to practice skills in reading and writing

Parent
conference
meeting
On Nov 7th

and parents can be a great support in
this area. CBS has on-line programs that
your child can access at home to
improve reading. Make sure to access
the LitPro and First Early Reading program online for your children to practice
in a fun way at home. Parent/Teacher Conferences will be held on November

International
Day
On Nov 14th

7th. Make sure to make an appointment with your child’s teacher.
November is the time for one of our biggest events at CBS– the CBS
Fun Day. Mark your calendars to attend this
wonderful family fun day, on Saturday,
November 30th. We are working to make this
a bigger and better event this year. Hope you

Authors
Abroad Day
On
Nov 20 & 21

can join us!
Ms. Mary Kelly
ES Principal

هذا الشهر في المدرسة الكندية ثنائية اللغة
نوفمبر 9102

نوفمبر—9102

رسالة مديرة المدرسة االبتدائية:
شكرا ً ألولياء األمور على جعل أطفالهم ينضمون إلى البرامج بعد اليووم المدريوف وف
المدرية الكندية ثنائية اللغة .لقد حققنوا إببوا ً جيودًا علوى أنديوة موا بعود اليووم المدريوف
لدحوويين
وبرنووامج  . Counting On Youحيووت دعوود ف و ر وورل رائعووة للط و
مهارادهم ف القراءة والكدابة ولكف يدحلوا بالنشاط ف أنشطة أخرى مثل نواد الفنوون
والروبودات والليابة البدنية وكرة المناورة وكدابة الخوط العربوف .إن ط بنوا يويدفيدون
من ف ر الفرل!
يوويدم إريووال دقووارير الدقوودم إلووى المنوواال يوووم األربعوواء الموا و  6نو مووبر .ولموول أن
دقضوا بعض الوبت ف مراجعة شهادات الدرجات الخاصوة بططفوالكم والحورل علوى
منابووشدهم يمووا حققووور موون نجووال ودحديوود النقوواط الوودف يحدوواجون يهووا إلووى دحوويين .إن
ط بنا ف حاجة إلى ورل لمماريوة المهوارات وف القوراءة والكدابوة ويمكون ألوليواء
األمووور أن يكونوووا مووصدر دعووم كبووير ووف لوور .ددمدووة المدريووة الكنديووة ثنائيووة اللغووة
ببرامج إلكدرونية (عبر اإلندرنت) يمكون ألطفوالكم الودخول عليهوا وف المونال لدحويين
مهارة القراءة لوديهم .عليكوم بالودخول علوى برناموج
LitProوبرنووامج القووراءة المبكوورة األولووى First
Early Readingعووووبر اإلندرنووووت حوووودى يدمكوووون
أطفالكم مون المماريوة وف المونال بطريقوة ممدعوة.
ييدم عقد اجدماع أولياء األموور  /المعلميون بداريو
 7نو مووبر .عليكووم القيووام بدحديوود موعوود مووة معلووم
طفلكم.
يحظووى شووهر نو مووبر بكحوودى أكووبر الفعاليووات ووف
المدرية الكنديوة ثنائيوة اللغوة أ وفوو يووم المورل.
يرجى الحورل علوى حوضور عوائ دكم لهو ا اليووم
الممدة الرائة يوم السبت الموافق  03نوفمبر .إننوا
نعموول علووى جعوول ف و ا اليوووم وف و ر الفعاليووة أكبوور
وأ ضل ف ا العام .ندمنى ونطمل انضمامكم إلينا!
السيدة  /ماري كيلي
مديرة المدرسة االبتدائية

الفعاليات القادمة

معرض الكتاب
من  3نوفمبر إلى 7
نوفمبر

إرسال تقارير التقدم
إلى المنازل
بتاريخ
 6نوفمبر

اجتماع أولياء األمور
بتاريخ  7نوفمبر

اليوم العالمي
بتاريخ  41نوفمبر

يوم المؤلفين بالخارج
بتاريخ
 14 & 14نوفمبر
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Photo Day
On
Nov 24th—
28th

Two main resources we provide to your child are:
LIT PRO
•
•
•

Parent
engagement
event
Gr 3– Nov 25th
Gr 4– Nov 27th

•
•
•

OOKA ISLAND
•

•

Assembly
Self-Regulation
&
Orange Day
on
Nov 28th

CBS Fun Day
On
Nov 30th

Grade 3-6 reading practice on line - literacy
literacy pro accurately assesses students’
reading comprehension
Students use a password and ID so that they
can access from school and home
Parent support for your child is requested at home
Please sit with your child and listen him read and comprehend.
Please contact your classroom teacher to help you with literacy pro access
and how to use it at home.

•
•
•

JK – Grade 2 students can practice reading
anytime, anywhere– at home, on the go
and even during summer!
Students use a password and ID
Teachers make assignments and track
student progress with online assessments
and student recordings.
Viewing reports is simple, for individuals,
classrooms and schools.

Other ways you can ensure your child is prepared for school:
 Complete homework.
 Planning healthy diet
 Putting them early to bed
 Encourage them to read daily

هذا الشهر في المدرسة الكندية ثنائية اللغة
نوفمبر 9302

نوفمبر—9102
هناك مصدران رئيسيان نقدمهما لطفلك:
برنامج تطوير مهارات القراءة والكتابة LIT PRO
• ممارسة القراءة على اإلنترنت للصفوف  - 6 – 3مهارات القراءة والكتابة.
• يساهم برنامج تطوير مهارات القراءة والكتابة في تحديد فهم الطالب للقراءة بشكل دقيق.
• يستخدم الطالب كلمة مرور واسم مستخدم حتى يتمكنوا من
الدخول من المدرسة ومن المنزل.
• مطلوب دعم أولياء األمور ألطفالهم في المنزل.
• يرجى الجلوس مع طفلك واالستماع له وهو يقرأ ومساعدته على
الفهم.
• يرجى االتصال بمعلم الصف لمساعدتك في الدخول على برنامج
تطوير مهارات القراءة والكتابة وكيفية استخدامه في المنزل.

تطبيق القراءة ()OOKA ISLAND
• يمكن لطالب الصفوف من أولي روضة إلي الصف الثاني ممارسة القراءة في أي وقت وفي
أي مكان –في المنزل وأثناء التنقل وحتى خالل فصل الصيف!
• يستخدم الطالب كلمة مرور واسم مستخدم
• يقوم المعلمون بتحديد المهام وتتبع تقدم الطالب من
خالل التقييمات عبر اإلنترنت والتسجيالت الطالبية.
• استعراض التقارير بشكل سلس وبسيط لألفراد
والفصول الدراسية والمدارس.
طرق أخرى يمكنك من خاللها التأكد من استعداد طفلك
للمدرسة:
 إنهاء الواجبات المدريية
 الدخطيط للغ اء الصحف
 النوم المبكر
 دشجيعهم على القراءة يوميا

الفاعليات القادمة

يوم التصوير
بتاريخ 12 – 11
نوفمبر

فعالية مشاركة أولياء
األمور
الصف الثالث
 12نوفمبر
الصف الرابع
 17نوفمبر

تجمع سمة الشخصية
االنضباط الذاتي
&
اليوم البرتقالي
بتاريخ  12نوفمبر

يوم المرح في
المدرسة الكندية ثنائية
اللغة
بتاريخ
 33نوفمبر

