
 
 

Letter from the Elementary Principal 
 

 Welcome to a new school year at the Canadian Bilingual School! If you 
are returning, welcome back. If you are new to our school, we are glad to have 
you join us, and we know that you are going to enjoy being part of our school 
community. I am excited to continue to build upon the school improvement     
initiatives that were implemented last year to provide an outstanding education 
for your child. Working together in partnership with parents will ensure success. 
Your participation and encouragement is most welcome in supporting the      
efforts of our team as we work together to foster a love of learning and     
achievement.  
 

 New this year, we will be offering monthly parent engagement sessions. 
Please plan to attend and mark your calendars with dates posted on the        
student calendar. Hard copies of the student calendar are sent home on the 
first day of school. Let’s celebrate and support your child’s growth and           
academic achievement during these showcases. Parents are invited to CBS!  
 

 Last year we implemented several strategies to encourage students to 
improve their attendance and arrive to school on time. We have found that   
students who have good attendance and arrive to school on time achieve better 
results on their report cards and feel more successful at school. This year we 
will be handing out monthly attendance awards for students with the best       
attendance for each classroom. We will continue with our Character Awards 
and also award students for academic achievement. We are very proud of our 
students and want to make sure to celebrate all their successes.  
 

 If at any time you have questions or concerns, please talk to your child’s 
teacher and/or contact the elementary office to speak to an administrator. 
Thank you for your cooperation and support to ensure all our students reach 
their full potential.  
 

I would sincerely request our parents to purchase all student textbooks and   
uniforms at the earliest, this is an expectation that will be strictly implemented 
this year in elementary. 

 

Sincerely, 

Ms. Cheri Barwinski 

Elementary Principal 

 

 

 

 

 

 

Upcoming 
Events 

 
 

 

1st Installment  
of  

school fees due 
on  

September 
1oth 

 

 

 

First day of 
school for 

Gr:1-12 

On 

Sep 10th 

 

 

 

First day of 
school for 

KG 

On 

Sep 11th 

 

 

 

MAP testing 

From 

Sep 17th 

To 

Sep 28th 

This Month at CBS 
Bringing Talent to Life 

September-2017 



 
 

 

 

 رسالة من ناظرة المرحلة اإلبتدائية،

 

مرحبا بكم في العام الدراسي الجديد في المدرسة الكندية ثنائية اللغة! إذا كنت من طالبناا ررحاب بار مار  
جديد. وإذا كنت جديدا على مدرستنا نحن سعداء بأنضمامر إلينا، نحن نعلم باأنار ساتاساتاماتاو باأن تاكاون 
جزءا من مجتمو مدرستنا. هذه هي السنة الثانية إليا في المدرسة الكندية ثاناائاياة الالاغاة و ورناا ماتاحاماساة 
لألستكمال مبادرات تطوير المدرسة التي تم تنفيذها العام الماضي لتوفير التعليم المتاماياز لاطافالار. ساو  
نتشارر في العمل معنا لضمان النجاح. مشاركتكم وتشجيعكم هي موضو ترحيب فاي دعام جا اود فاريا  

 عملنا ونحن نعمل معا لتعزيز حب التعلم واإلنجاز.
 

هذا العام الجديد، سنقدم جلسات مشاركة اآلباء واألمهات شهريا. يرجى التخطيط لحضور تقاويمك 
ووضع عالمة عليها مع التواريخ التي تم نشرها في تقويم الطالب. يتم إرسال نسخ مطبوعة من 
تقويم الطالب إلى المنزل في اليوم األول من المدرسة. دعونا نحتفل ونؤيد نمو طفلك واإلنجاز 
 األكاديمي خالل هذه المعارض. اآلباء مدعوون إلى

 

العام الماضي قمنا بتطبي  عد  استراتيجيات لتشجيو الطالب عالاى تاحاسايان حضاورهام والاو اول الاى 
المدرسة في الوقت المحدد. لقد وجدنا رن الطالب الذين لدي م حضور الجيد والو ول الاى الامادرساة فاي 
الوقت المحدد قاموا بتحقي  نتائج رفضل في التقارير  والشعور ركثر نجاحا في المدرسة.  هذا العام سناقاوم 
بتوزيو جوائز ش رية ألفضل حضور للطالب لكل   . وسنوا ل جوائز ال فات السالاوكاياة  وريضاا 

 تكريم الطالب علي رنجازت م األكاديمية، نحن فخورين بطالبنا ونريد األحتفاء بكل بنجاحات م.
 

  

إذا کانت لديك أسئلة أو مخاوف في أي وقت، يرجی التحدث إلی معلم طفلك و / أو االتصال 
بالمکتب االبتدائي للتحدث إلی مسؤول. أشكركم على تعاونكم ودعمكم لضمان وصول جميع 
 طالبنا إلى إمكاناتهم الكاملة

وأود أن نطلب بإخالص والدينا لشراء جميع الكتب المدرسية والزي الرسمي للطالب في أقرب وقت  

   ممكن، وهذا هو توقع التي سيتم تنفيذها بدقة هذا العام في المرحلة االبتدائية

 

 

 مع تحيات،

 السيدة / شيري باروينسكي.

 ناظرة المرحلة األبتدائية

 

 

 

 

 

 الفعاليات القادمة

 

 

 

سبتمبر 01  

 

استحقاق القسط 
 األول 

 

 

يبدء اليوم االول 
للمدرسه  للمرحله 

االبتدائيه و 
 01الثانوي 

 سبتمبر

 

 

 

يبدء اليوم االول 
للمدرسه لمرحله 

الروضه 
سبتمبر00  

CBS هذا الشهر في 
 إدخال الموهبة في الحياة

7102—سبتمبر  



 
  

 

School Timings 
 

6:45 a.m.  Elementary gates open 

6.45 a.m.—7.05 a.m.– Before school program in grade 

12B 

7:30 a.m.  School begins/ Morning Announcements 

1:00 p.m.   KG Dismissal  

(JK and SK will be dismissed at 12 pm  from  11th to 14th of September.) 

2:30 p.m.   Grades 1 – 6 Dismissal  

 

 

Uniform Expectations and Appearance  
 

• School uniform is ONLY available at the CBS store and needs to be purchased 
from school. 

• All students of CBS are expected to wear their full school uniform while in 
school and when attending school related activities outside the school. 

• Students are not permitted to wear any clothing that is not the CBS uniform. 

• Students are expected to wear a clean uniform to school daily. Students should 
not wear faded, torn, dirty or unlaundered uniforms to school. 

• Shoes: 2 pairs are needed. 

• One black pair with lace or Velcro for everyday use. 

• One pair of laced/ Velcro running shoes with clear soles for P.E. 

• Students are permitted to wear an additional white t-shirt under the CBS shirt. 

• Students can wear additional pants or leggings under their CBS pants if they 
feel cold in winter. 

• Personal cleanliness, hygiene and neatness is expected at all times. 

• Hair must be neatly cut /pinned /plaited and combed or tied in a ponytail. 

• Nails must be kept clean and short. Boys must maintain their hair short and 
neat. 

• Parents will be contacted by the classroom teacher if a student is not wearing 
proper uniform clothing. All clothing must be purchased from the store at CBS.  

 

Elementary 

Open house 

On 

Sep 18th 

 

 

Islamic New 
year  

Celebration  

On 

Sep 20th 

 

 

 

DRA Testing 

SK—Gr 6 

On 

Sep 24th-
28th 

 

 

Character 
trait  

assembly on 

Sep 25th & 
27th 

 

 

 

Thankful 
Day 

On  

Sep 28th 

 

 

 

Sincerely, 

  

 Ms. Cheri Barwinski      Ms. Cynthia Madill                         

Elementary School Principal        Elementary Vice– Principal 



 
 

 

 

 

 أوقات الدوام 

 

 ( الرئيسية  1فتح البوابة )     باحا   6::5

 5Aبرنامج ما قبل بدر دوام المدرسة  بال      باحا   6::5—6::5

 بدر اليوم الدراسي /  الت ريحات ال باحية    باحا   :::5

 (JK –SKخروج مرحلة رياض األطفال )    ظ را   :::1

الى 11ظ را و هذا من  12في تمام الساعهJK—SK مالحظه )  سو  يكون موعد خروج رياض االطفال 
  سبتمبر( :1

 ال   السادس -خروج المراحل من ال   األول     ع را   :::2
 

. 

 

 توقعات الزي المدرسي والمظهر

 

 الزي المدرسي متاح فقط في مخزن المدرسة الكندية ثنائية اللغة ويجب شراؤها من المدرسة. •

من المتوقو جميو الطالب ارتداء الزي المدرسي الكامل رثناء التواجد في المدرسة ورثناء األنشطة خارج  •
 المدرسة.

 ال يسمح للطالب ررتداء ري مالبس غير زي المدرسة الكندية ثنائية اللغة.  •

من المتوقو حضور الطالب إلي المدرسة بزي موحد نظي  يوميا، ال يجب علي الطالب ررتداء مالبس  •
 باهتة، غير نظيفة رو ممزقة.

 زوج 2األحذية المدرسية:  •

 زوج واحد رسود رباط / لزق لألستخدام اليومي. •

 زوج واحد من األحذية الرياضية بنعال مسطح للتربية الرياضية. •

 يسمح للطالب ارتداء قميص ربيض إضافي تحت قميص المدرسة. •

 يمكن للطالب ارتداء سروال / بنطلون إضافي تحت بنطلون المدرسة في ف ل الشتاء. •

 من المتوقو النظافة الشخ ية والنظافة العامة والنظافة في جميو األوقات. •

 العناية بالشعر ربط روتمشيط في شكل ذيل الح ان. •

 األظافر يجب رن تبقى نظيفة وق ير . يجب علي ال بيان الحفاظ على شعرهم ق ير ورني . •

سيتم االت ال بولي األمر من قبل معلم ال   إذا كان الطالب ال يرتدي الزي المدرسي ال حيح. جميو  •
 المالبس يجب شراؤها من مخزن المدرسة الكندية ثنائية اللغة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ليوم المفتوح

سبتمبر 01  

 

 

 

سبتمبر 01  

 

أحتفال رأس السنة 
 الهجرية

 

 

 اختبار         

         DRA  من 

SK  الىG6 

 

 

سبتمبر 02و  02  

تجمع الصفات 
 السلوكية

“األحترام”   

 

 

 

 

سبتمبر  01  

 يوم الشكر 

 

Sincerely, 

  

 Ms. Cheri Barwinski      Ms. Cynthia Madill                         

Elementary School Principal        Elementary Vice– Principal 


