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Dear CBS families, 

We are now more than 3 months into the school year and quickly approaching 

the end of the first semester with most students completing the work brilliantly! This 

year, in particular, the pace of school has moved quickly. Our teachers are committed to 

making sure students are well prepared to do their best and are mindful of other expec-

tations and deadlines students have.  

As we are near the end of the second quarter, all students should have set new targets 

for personal and academic success by now.  I urge them to work towards achieving the 

goals that they have set for themselves!  

Parents can support their children by helping them stay organized and checking in regu-

larly on Renweb to see if they are on top of their        schoolwork, yet also maintaining 

reasonable life balance. When in doubt or you have concerns, talk to your son/daughter 

and communicate with     teachers as necessary.  

As the weather changes, it is important to encourage your children to wash their hands  

regularly, eat well, get regular exercise, and go to bed early enough to get the neces-

sary sleep they need. Good nutrition, exercise, and rest will boost their immune system. 

We want our students to be balanced, healthy, and resilient young people and this re-

quires a supportive partnership and ongoing communication between students, parents, 

and the school.  

 
Follow up your child’s grades on Renweb 

School and Home communication is an important factor in student 

achievement. Parents can use Renweb to see the achievement 

levels of your child. Kindly note that the mark on Renweb repre-

sents the students 'collective grades till moment and that it chang-

es with each new entry. We also request that you maintain  regu-

lar contact with the school either with individual teachers, the so-

cial worker or the principal.  

CAREER GUIDANCE WORKSHOPS: 

Course Selection Workshop: CBS arranged a course selec-

tion workshop for G10 parents and students on Nov. 29th. 

It included everything      related to subject choice and uni-

versity requirements.  

MOHE workshop for G12 students and parents: Mrs. Han-

an Hamada from MOHE explained all about internal and 

external scholarships to G12 students and parents. 
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ACTIVITIES CONDUCTED IN NOVEMBER: 

Reading Buddies at ABS: Grade 9 students read 

short stories to ABS Kindergarten students, as part of 

Reading Month focus on 16th November. 

International day: Students enjoyed the diversity of 

cultures presented by different classes in the interna-

tional day celebration on 24th November. 

Marathon: Some CBS  

students and teachers shared in Gulf Bank Mara-

thon on Nov. 26. 

 

Field Trips: All grades have their local field trips 

planned between end of November and  

beginning of December. 

 

Inter-school Sports Competitions: Our ES, MS, 

HS boys and Girls teams have been competing in 

the BSSFK inter-school competitions throughout this 

month, after the long pandemic break, this month.  

 

 

 

UPCOMING EVENTS IN DECEMBER: 

 

Fun Day: After the long pandemic break, CBS will 

be celebrating the much awaited school carnival, 

CBS Fun Day on the 3rd of December. Many 

games, activities, food stalls will be around the 

campus on the day, including a staff-student 

friendly football match! More surprises await all.  
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Sincerely, 

Ms. Gihan Hassan 

High School Principal  

 

University Fair: On December 7th, Canadian Bilingual school is hosting an international 

university fair by MEC group. G12 students will have the chance to ask questions about ad-

mission requirement and available professions in different countries. 

Alumni Reunion: CBS takes pride in its graduates, thus students who graduated from CBS 

class 2015 and after are invited for the 5th Alumni Reunion on the evening of December 

21st 

HS Attendance 

Award 

Students who attend-

ed school everyday 

were recognized in the 

MSHS assemblies. Most of  these stu-

dents are academic achievers too. This 

shows being in school everyday counts. 

 

 

HS Academic Achievers 

Students who went above and beyond in 
the first quarter were recognized in the 
MS/HS assemblies and received recogni-
tion certificates 

 

 

 

Class Academic Achievers 
6A Hessah Aref, Al Abdulsalam 

6B Abdullah Issa, Jaber 

7A Roshaney Khan, Amin 

7B Saud Ali, Al Shammari 

8A Samir Yousef, Al Sabti 

8B 

1)Fahad Abdalrahman, Bodraid  

2)Mohammad Adel, Al Amir 

9A 

1)Ibtisam Naser, Gadanfar  

2)Yousef Muhanna, Al Thlaith 

9B Salman Jaber,Al Mutairi 

10A Alizeh Khan, Amin 

10B Fahad Mohameed, Al Ajmi 

11A Hamad Meshari, Al Zanki 

12A Mohammed Arif, Al Abdulsalam 

12A Feely Faisal, Al Mutairy 

12B Abdulrahman Adnan, Al Anezi 

12B Farah Nayef, Al Dhafeeri 

Grade Best Attendance 

 6 Abdelaziz Jarrah Mohammad 

 6 Abdallah Falah Al Rasheedi 

 6 Abdullah Issa Jaber 

 6 Meshari Mubarak Al Enizi 

 6 Mohammad Ahmad Saleem 

 6 Mudhhi Anwar Al Khaldi 

 6 Saoud Adel Al Otaibi 

 6 Yousef Jarrah Mohammad 

 8 Fahad Abdalrahman Bodraid 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 هذا الشهر في المدرسة الكندية ثنائية اللغة

 إدخال الموهبة في الحياة

 2222ديسمبر  - 4العدد 

 المدرسة الثانوية
 

 السادة أولياء أمور طلبة المدرسة الكندية ثنائية اللغة، 
 

لقد مر ثالثة أشهر منذ بداية العام الدراسي ونقترب من نهاية الفصف فل الفدراسفي اقو  وتفد أنفتفهف  

معظم الطالب من إستكما  مهامهم ببراعة! في هفذا الفعفام عفجف  وخفو الفيف فتي ة ف فر وةف فر  

المدرسة والتعج م ب رعة. المعجمتن لدينا مجتزمتن بالتأكد من إستعداد الطجبفة عفجف  نفيفت خف فد كفي 

 يقتمتا ببذ  أفضل ما في وسعهم مع مراعا  التتتعات والمتاع د النهائ ة لجطجبة. 

وح ث أننا اتتربنا من نهاية الص ل الدراسي الثاني يجف  عفجف  كفاففة الفطفالب اأن وففع أهفدا  
خديد  إلنجازاةهم الشي  ة والتعج م ة. احثهم وأشجعهم عج  العمل لتيق ق االهدا  التي وفعتهفا 

 قنص هم.

يمكن قول اء اقمتر دعم ابنائهم من خال  م اعدةهم كي يبقتا منظم ن والدخت  بشكل منتظفم إلف  

من ة الرين وي  لجتيقق ما إذا كانتا مجم ن بمهامهم الدراس ة. وكفذلفا الفمفيفاففظفة عفجف  الفتفتازن 

الي اةي المطجتب. إذا كان لديكم مياو  أو شكتك ةيدثتا البنائكم وةتاصجتا مفع الفمفعفجفمف فن عفنفد 

 الياخة. 

مع التغ رات الجتية، من الضروري ةشج ع أبنائكم عجف  س فل أيفديفهفم بف نفتفظفام وةفنفاو  الفطفعفام 

ال يي وممارسة الريافة ب نتظام والنتم مبكراً بشكل كافي كي يي جتا عج  ت ف  الفراحفة الفذي 

ييتاختنو. ستعزز التغذية الج د  والتدري  والي ت  عج  تدر كا  من الراحة من مناعتهم. نأمفل 

ان يكتن الطجبة شباباً متتازن ن وأصفيفاء وتفادريفن عفجف  الفتفيفمفل وهفذا يفتفطفجف  الفدعفم اقبفتي 

 والتتاصل الدائم ب ن الطجبة وأول اء أمترهم والمدرسة. 

 تابع درجات ابنك/ابنتك على الرين ويب:

يعتبر التتاصل ب ن المدرسة والمنز  عامل مهم لجتي  ل الدراسي لجطجبة. 

يمكن قول اء اقمتر اإلطالع عج  م تتى التي  ل الدراسي قبنائهم عبر 

من ة الرين وي . يرخ  العجم بأن الدرخات المب نة عج  المن ة ةعبر عن 

الدرخات التي ح ل عج ها الطال  حت  التتت اليالي وأن هفذ  الفدرخفات 

يتم ةغ  رها مع كل ت د خديد. كمفا نفرخفت مفنفكفم الفتفتاصفل الفمف فتفمفر مفع 

 المدرسة ستاء المعجم ن أو اقخ ائي اإلختماعي أو مدير المدرسة. 

 ورش عمل التوجيه المهني: 

: عفقفدت الفمفدرسفة ورشة إخت ار الفمفجفا مالفمفقفرر الفدراسفي
الكندية ثنائ فة الفجفغفة ورشفة عفمفل إخفتف فار الفمفجفا مالفمفقفرر 
الدراسي قول اء أمتر وطفالب ال فا الفعفاشفر ففي الفتفاسفع 
والعشرون من شهر نتفمبر. وتفد ةضفمفنفت الفترشفة كفل مفا 

 يتعجق ب خت ار مجا  الدراسة وشروط الجامعات. 
 

:  تامت ال ف فد م حفنفان ورشة عمل وزار  التعج م العالي لطجبة وأول اء أمتر ال ا الثاني عشر

حماد  من وزار  التعج م العالي بتتف ح كفاففة اقمفتر الفمفتفعفجفقفة بفالفمفنفح الفدراسف فة الفداخفجف فة 

 واليارخ ة لطجبة وأول اء أمتر ال ا الثاني عشر. 



 

 

 

 

 

 

 ديسمبر 23

 إلى

يناير 6  

 عطلة الشتاء

 

 هذا الشهر في المدرسة الكندية ثنائية اللغة

 إدخال الموهبة في الحياة

 2222ديسمبر  - 4العدد 

 المدرسة الثانوية
 

 

 األنشطة التي تمت خالل شهر نوفمبر: 

: تام طالب ال ا التاسع  ABSقراءة القصص مع الرفقاء في 
 ABSبقراء  الق ص الق  ر  لطالب مرحجة رياض اقطصا  في 

كجزء من أنشطة الترك ز عج  القراء  وكان ذلا في ال ادس عشر 
 من شهر نتفمبر. 

 

: است متع الطالب بتنتع الثقافات الذي تدمتو الص ت  اليوم العالمي
 نتفمبر.  42الميتجصة في اإلحتصا  بال تم العالمي يتم 

 

: شارك بعض طالب المارثون
ومجعمي المدرسة الكندية ثنائ ة الجغة في مارثتن بنا اليج ج 

 نتفمبر.  42يتم 

 

: حظت كافة ال صت  الدراس ة برحالةهم الرحالت المدرسية
المدرس ة الميط  لها في الصتر  ما ب ن نهاية شهر نتفمبر 

 وبداية شهر دي مبر. 

 

 

: شاركت فرق طالبنا )بن ن وبنات( المسابقات الرياضية المدرسية
من المدرسة االبتدائ ة والمدرسة المتتسطة والمدرسة الثانتية في 

ب ن المدارس خال  هذا الشهر وذلا بعد  BSSFKم ابقات 
 إنقطاع طتيل ب ب  التباء.

 

 

 األنشطة المرتقبة في شهر ديسمبر: 
 

: بعد إنقطاع دام طتيالً ب ب  التباء، ةيتصل المدرسة الكندية ثنائ ة الجغفة بفالفكفرنفصفا  يوم المرح

الذي طا  انتظار ، يتم المرح بالمدرسة الكندية ثنائ ة الجغة في الثالث من دي مبر. سف فكفتن ففي 

إنتظار الجم ع الكث ر من اقلعاب واقنشطة وأكشاك الطعام حت  حرم الفمفدرسفة كفمفا سف فكفتن 

هناك مبارا  ودية لكر  القدم ب ن الطجبة والمعجم ن. والعفديفد مفن 

 المصاخأت اقخرى في إنتظار الجم ع.



 

 

 

 

 هذا الشهر في المدرسة الكندية ثنائية اللغة
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 مع أطيب التمنيات، 

 السيدة / جيهان حسان

 مديرة المدرسة الثانوية

 

: تستضيف المدرسة الكندية ثنائية اللغة في السااعام ماه  ايار ديساماعار معرض الجامعة

الارار اة  12. ساتاتااط لاااصف ال اف MECمعرًضا جامعيًا دوليًا مه قعل مجموعة 

 لارط أسئلة حول  روا القعول والميه المتاحة في مختلف العلداه.

 

: ترخر المدرسة الكندية ثنائية اللغة عخريجييا، وعالتالي فإه الاصف الايياه لقاء الخريجين

وماا عاعاد ا   2015تخرجوا مه الامادرساة الاكانادياة عاا  

مدعووه إلى فعالية لقاء الخريجيه الخاما  فاي مسااء ياو  

 ديسمعر. 21
 

 جوائز الحضور الخاصة بالمدرسة الثانوية: 

ت  التعرف على الاصف الييه كانوا يي عاوه إلاى الامادرساة 

كل يو  مه خصل تجمعات المادرساة اتعاتادائاياة والامادرساة 

الثانوية. معظ   ؤتء الاصف متراوقاوه أكاادياماياوه أيًضاا. 

  يا يدل على أ مية التواجد في المدرسة كل يو .

 

 

 

 المتفوقون اكاديميا

ت  التعرف على الاصف المتروقيه في الارعام الول 

مه خصل تجمعات المدرسة اتعاتادائاياة والامادرساة 

 الثانوية وح لوا على  يادات تقدير.

 

 

 

 الصف المتفوقون اكاديميا
 6A حصة عارف العبدالسالم

 6B عبدهللا عيىس جابر

ي خان أمي   
 7A روشان 

 7B سعود علي الشمري

ي 
 8A سمي  يوسف السبت 

 ( فهد عبدالرحمن بودريد1

 ( محمد عادل العمي  2

8B 

 ( ابتسام نارص غضنفر1

 ( يوسف مهنا الثليث2

9A 

ي  9B سلمان جابر المطي 

يه خان أمي     10A ألي  

 10B فهد محمد العجمي 

 11A حمد مشاري الزنكي 

 12A محمد عارف العبدالسالم

ي  12A فيلي فيصل المطي 

ي  12B عبدالرحمن عدنان العي  

ي  12B فرح نايف الظفي 

 الصف أفضل حضور

 6 ععدالعزيز جراط محمد

 6 ععدهللا فصط الر يدي

 6 ععدهللا عيسى جاعر

 6 م اري معارك العنزي

 6 محمد احمد سلي 

 6 موضي أنور الخالدي

 6 سعود عادل العتيعي

 6 يوسف جراط محمد

 8 فيد ععدالرحمه عودريد


