
 
 

Elementary Principal’s Message: 
 

Greetings CBS Parents!! 
 

   We have started the new year with lots of exciting events and changes 
to our school. We are very happy to be welcoming students and parents 
through our new Gate 5 in the Elementary School. We are also making         
improvements to our classrooms and walking areas around the school. We are 
very pleased with these changes as it creates more positive spaces for our    
students and parents when visiting the school.  

 

Thank you to all our parents who attended our Math Fair held last week. 
It was a good opportunity for parents and students to have some fun together 
completing Math puzzles and games. Our Young Authors Day is the next event 
coming up in March and students will soon be preparing to be authors of their 
own stories and share with each other. We also want to encourage parents to 
share stories with our students. If you are interested in sharing an Arabic or 
English book in your child’s classroom please contact your child’s teacher to 
arrange a time. We invite you to share your favourite stories and inspire our 
students to become lifelong readers.   

 

Thank you to all the parents who completed our Parent Survey! We 
greatly appreciate your positive comments on CBS being a welcoming and   
inviting school and how we provide a happy and safe environment for your 
child. We are continuing to seek ways to  improve our programs and services 
for our students and families. We welcome parents to bring any concerns for-
ward by contacting the Elementary School Office and setting up a time to meet 
with an administrator. We welcome your feedback! 

 

I take this opportunity to wish everyone a Happy National & Liberation Day. 

 

Kindest regards,  

 

Ms. Mary Kelly 

Elementary School Principal  

 

 
 
 

 

Upcoming 
Events 

 

 

 

 

Student  

Re-
Registration 

begins 

From Feb 2nd  

 

 

 

 

 

100 days of KG 

Celebration  

On  

Feb 3rd  

 

 

 

 

Counting on 
You 

Feb 9th 

- 

Feb 23th 

 

 

This Month at CBS 
Bringing Talent to Life 

February-2020 

 

Sincerely, 

  

 Ms. Mary Kelly                          Mr. Peter Kalis                    

Elementary School Principal       Elementary Vice– Principal 



 
 

 رسالة مديرة المدرسة االبتدائية:
 

 تحياتي ألولياء أمور طالب المدرسة الكندية ثنائية اللغة!!
 

لقد بدأنا العام الجديد بالعديد من األحداث والتغييرات المؤثرة بمدرستنا. ويسعدنا أن نرحب 
بالمرحلة االبتدائية. كما نعمل على إجراء تحسينات  5بالطالب وأولياء األمور عند البوابة رقم 

بالصفوف المدرسية وممرات السير في نطاق المدرسة. ونحن سعداء للغاية بهذه التغييرات التي 
 من شأنها خلق مساحات أكثر إيجابية لطالبنا وألولياء األمور عند القيام بزيارة المدرسة.

 
أتوجه بالشكر لجميع أولياء األمور الذين قاموا بحضور معرض الرياضيات األسبوع الماضي 

حيث كان هذا المعرض بمثابة فرصة جيدة ألولياء األمور والطالب للحصول على بعض المرح 
سويا وذلك من خالل قيامهم بإنجاز األلغاز واأللعاب الرياضية. أما بالنسبة للفعالية القادمة والتي 
سيتم تنظيمها بشهر مارس فهي فعالية المؤلف الصغير. وسيستعد الطالب قريبا بالقصص التي 
قاموا بتأليفها بأنفسهم وسيقومون بمشاركتها مع بعضهم البعض. كما نرغب في تشجيع أولياء 

األمور على مشاركة القصص مع طالبنا. إذا كنت مهتم بمشاركة كتاب باللغة العربية أو باللغة 
االنجليزية بالصف المدرسي الذي يوجد به ابنك / ابنتك يرجى التواصل مع معلم الصف لتحديد 
 موعد. ونحن ندعوك لمشاركة قصصك المفضلة وإلهام طالبنا ليواظبوا على القراءة مدى الحياة.

 
أود أن أتوجه بالشكر لجميع أولياء األمور الذين قاموا باستكمال االستبيان الخاص بأولياء األمور! 

ونحن نقدر للغاية تعليقاتكم اإليجابية على المدرسة الكندية ثنائية اللغة كونها مدرسة ذات طبيعة 
ترحيبية وجاذبة وكيف نقوم بتوفير بيئة أمنة وسعيدة لطفلك. ونحن مستمرون في البحث عن 

طرق لتحسين وتطوير برامجنا وخدماتنا للطالب وأولياء أمورهم. كما نرحب بأولياء األمور إذا 
كان لديهم أي مخاوف عن طريق االتصال بمكتب المرحلة االبتدائية وتحديد موعد لمقابلة 

 المسئول اإلداري. نرحب دوما بتعليقاتكم!
 
أود أن أنتهز هذه الفرصة ألتمنى لكم جميعا عيد  

 وطني سعيد. 
 

 مع أطيب التحيات،
 

 السيدة / ميري كيلي
 مديرة المرحلة االبتدائية

 
 

 

 

 الفاعليات القادمة
 

 

 

 

بدء إعادة تسجيل 

 2الطالب اعتبارا من 

 فبراير

 

 

 

يوم  011احتفالية 

 لطالب مرحلة الروضة

 فبراير 3بتاريخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامج 

التقوية بعد الدوام 
 المردسي

 

 فبراير 9

 – 

فبراير 23    

 هذا الشهر في المدرسة الكندية ثنائية اللغة
Bringing Talent to Life 

  2121—فبراير

 

 مع أطيب التحيات، 

 السيد / بيتر كاليس              ميري كيلي السيدة /

 مدير مساعد المرحلة االبتدائية    مدير المرحلة االبتدائية 



 
 

Important Notice: 

 Don’t forget to register your child for the next 
school year! Classes are filling up and spaces are 
limited.  

About CBS 
CBS started in September 2007 with about 100    
students. Our school includes JK through Grade 12. Over time, we have 
achieved steady and consistent growth in the number of students enrolled,    
improved quality of infrastructure and academic programs and steadily brought 
in more technology. We have also set up enhanced management systems and 
improved policies and processes. At CBS, we provide an environment where 
children can develop their innate skills and discover more about themselves. 
 

The curriculum at CBS is the driving force behind all the initiatives and teaching 
strategies of its faculty. Students require consistent challenging programs that 
will capture their interest and stimulate creative thinking and problem solving 
abilities. They must also be able to build independent capabilities as well as a 
team spirit in order to be prepared for a lifetime of learning. Our students, in the 
process of learning, acquire knowledge and the skills required to excel when 
they enter the work environment. 
 

CBS follows a modified Ontario (Canada) curriculum. This adds enriching     
concepts in all subjects. To ensure that the best programming is provided to the 
children, resources have been employed from other sources too. Our teachers 
use Curriculum Expectations( a guide on what will be taught and what       
students do in the program of study) and Achievement Level charts (levels 
that are used to measure student's achievement of the expectations in a            
particular subject) to ensure that the appropriate grade levels goals are met. 
 

We have facilities on our campus which include a multipurpose hall for school 
functions and sports activities, large kindergarten play areas, a comprehensive 
school library, efficient and updated science and computer labs and 2 soccer 
fields.                                                                                                                             
 

We welcome you to visit and join our community of learners who have the po-
tential to be the future entrepreneurs, scientists, artists and sporting figures of 
Kuwait.  
 

 

CBS-Bringing Talent to Life 

 

Upcoming 
Events 

 

 

 

Bookstar Day 

On 

Feb 12th  

 

 

 

 

Character trait 
assembly–  

Courage 

On 

Feb 20th 

  

 

 

 

National day 
celebrations 

on 

Feb 24th  

 

 

 

 

National and 
Liberation  Day 

holidays 

Feb 24th -27th 

 

 

 

This Month at CBS 
Bringing Talent to Life 

February-2020 

 

Sincerely, 

  

 Ms. Mary Kelly                          Mr. Peter Kalis                    

Elementary School Principal       Elementary Vice– Principal 



 
 

 ملحوظة هامة:

ال تنس القيام بتسجيل ابنك / ابنتك للعام الدراسي القادم! األماكن محدودة 
 والصفوف عليها إقبال شديد

 

 نبذة عن المدرسة الكندية ثنائية اللغة

 

طالب وطالبة. تضم المدرسة  000وكانت تضم وقتها حوالي  7002قامت المدرسة بفتح أبوابها في سبتمبر 
المراحل من الحضانة وحتى الصف الثاني عشر. وبمرور الوقت، قمنا بتحقيق نموا مطردا وثابتا في أعداد 
الطالب المسجلين بالمدرسة وتطوير جودة البنية التحتية التعليمية والبرامج األكاديمية وإدخال المزيد من وسائل 
التكنولوجيا. كما قمنا بوضع نظم إدارية متقدمة باإلضافة إلى تطوير السياسات واإلجراءات. نقوم بتوفير بيئة آمنة 
في المدرسة الكندية ثنائية اللغة والتي يمكن للطالب من خاللها تطوير مهاراتهم الفطرية واكتشاف المزيد عن 

 أنفسهم.

 

يعد المنهج الدراسي بالمدرسة الكندية ثنائية اللغة بمثابة القوة المحركة لجميع مبادرات واستراتيجيات التدريس 
حيث يتطلب وجود برامج تعليمية للطالب تهدف إلى جذب انتباههم وتحفيز تفكيرهم اإلبداعي وقدراتهم لمواجهة 
المشاكل وإيجاد الحلول المناسبة لها. كما يجب على الطالب أن يكونوا قادرين على تنمية قدراتهم الذاتية فضال 
عن روح الفريق حتى يكونوا على أتم استعداد لتلقي التعليم مدى الحياة. ويكتسب طالبنا من خالل عملية التعلم 

 المعارف والمهارات الالزمة لتحقيق التفوق عند الدخول في مجال بيئة العمل.

 

تطبق المدرسة الكندية ثنائية اللغة منهج أونتاريو المعدل والذي يعمل على إضافة مفاهيم غنية وقوية لجميع المواد 
الدراسية. ولضمان توفير أفضل البرامج التعليمية للطالب، فقد قمنا باستخدام موارد من مصادر أخرى أيضا. كما 

)والتي تمثل توضيحا لما سيتم دراسته وما يقوم الطالب التوقعات المنهجية يقوم معلمي المدرسة باستخدام قوائم 
)والتي يتم استخدامها لقياس مدى انجاز وتلبية قوائم مستويات اإلنجاز بتنفيذه في البرنامج الدراسي( باإلضافة إلى 

 الطالب للتوقعات الخاصة بمادة دراسية محددة( للتأكد من تحقيق األهداف المحددة لجميع المراحل الدراسية.

 

تقوم المدرسة بتوفير العديد من المرافق والتي تشمل قاعة متعددة األغراض لجميع األنشطة المدرسية والرياضية 
وساحات لعب كبيرة لمراحل رياض األطفال ومكتبة مدرسية شاملة ومعامل كمبيوتر ومختبرات مطورة ذات 

 كفاءة عالية للعلوم باإلضافة إلى ملعبين لكرة القدم.

 

إننا نرحب بزيارتكم وانضمامكم إلى مجتمعنا الذي  يضم متعلمين ممن لديهم القدرة لكي يكونوا روادا لألعمال 
 وعلماء وفنانين وشخصيات رياضية بدولة الكويت في المستقبل

 

 

 

 الفاعليات القادمة
 

 

 

 Bookstarيوم 

 بتاريخ

 فبراير 02 

 

 

 

 

اجتماع سمة الشخصية 
 الشجاعة –

 بتاريخ

 فبراير 21 

 

 

 

 

 احتفاالت اليوم الوطني 

 بتاريخ 

 فبراير 22

 

 

 

عطلة اليوم الوطني ويوم 
 التحرير

 بتاريخ

 

 فبراير 22 – 22

 

 

 

 

 

 هذا الشهر في المدرسة الكندية ثنائية اللغة
 إدخال الموهبة في الحياة

  2121—فبراير

 

 مع أطيب التحيات، 

 السيد / بيتر كاليس              ميري كيلي السيدة /

 مدير مساعد المرحلة االبتدائية    مدير المرحلة االبتدائية 



 


