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LỚP VỠ LÒNG
Ba-lô (không loại nhỏ hay có bánh xe)
1 – 5 Cục. Bột để làm đồ chơi
4 Cây keo dán
Bao ny-lon có dây kéo (bất cứ cở nào)
2 Hộp lớn giấy lau mặt
2 Hộp màu nước
1 Hộp viết chì mở
1 Hộp đánh dấu màu

LỚP 3
1 Tập ghi chú (không hàng)
1 Hộp màu khô
Kéo
Quần áo để thay đổi
Lớp Mầm Non Giáo Dục
Đặc Biệt
Tả lót/Khăn lau (nếu cần)

Túi đeo lưng hay ba lô
Hộp đựng viết chì (bằng nylon)
3 Hộp viết chì (số 2)
1 Hộp viết chì màu
2 Cục gôm lớn
Hộp viết màu (loại 24)
5 Bìa cứng có túi bên trong
Viết đánh dấu Expo – 8 màu đen
3 Quyển vở ghi chú có lò-xo (khổ rộng)
1 Bịt giấy rời để ghi chép (khổ rộng)

3 Hộp lớn giấy lau mặt
6 Cây keo dán giấy
Kéo cắt giấy
Giấy ghi chú khổ 3x3
2 Viết màu đánh dấu
Ống nghe (nếu thích)
hay tai nghe*
Viết cảm ứng (nếu thích)

LỚP MẪU GIÁO
Túi đeo lưng hay ba-lô
Hộp đựng viết chì (ny-lon)
3 Hộp viết chì (số 2)
2 Cụt gôm lớn
1 Hộp viết chì mở (loại 24)
3 Bìa cứng màu có túi
2 Tập ghi chú có lo-xo (khổ rộng)
Expo Viét đánh dấu – 4 viết màu đen

3 Hộp lớn khăn giấy
6 Cây keo dán giấy
Kéo cắt giấy
Keo dán giấy (Elmer’s, 8 oz.)
Viết cảm ứng
Ống nghe (nếu thích)
hay tai nghe*

Bao ny-lon có dây (loại ¼ hay 1 gallon)

LỚP 1
Túi đeo lưng hay ba-lô
Hộp đựng viết chì (ny-lon)
3 Hộp viết chì (số 2)
2 Cụt gôm lớn
Viết chì mở ( loại 24)
3 Bìa cứng màu có túi
3 Tập ghi chú có lò-xo (loại khổ rộng)
Expo Viết đánh dấu – 4 viết màu đen
1 Hộp giấy ghi chú khổ 3x5

3 Hộp lớn khăn giấy
6 Cây keo dán giấy
Kéo cắt giấy
Ống nghe (nếu thích)
hay tai nghe*
Viểt cảm ứng (nếu thích)

Bao ny-lon có dây kéo (loại ¼ hay 1 gallon)

LỚP 2
Túi đeo lưng hay ba-lô
Hộp đựng viết chì (ny-lon)
3 Hộp viết chì (số 2)
1 Hộp viết chì màu
2 Cụt gôm lớn
Viết chì mở (loại 24)
Viết cảm ứng (nếu thích)
3 Bìa cứng màu có túi
3 Tập ghi chú có lò-xo (loại khổ rộng)
1 Bịt giấy ghi chú rời (loại khổ rộng)
Expo Viết đánh dấu – 4 viết màu đen

3 Hộp lớn khăn giấy
6 Cây keo dán giấy
Kéo cắt giấy
Giấy ghi chú có keo khổ 3X3
2 Viết màu đánh dấu
Ống nghe (nếu thích)
hay tai nghe*

Bao ny-lon có dây kéo ( loại ¼ hay 1 gallon)

LỚP 4
Túi đeo lưng hay ba-lô
Hộp đựng viết chì
3 Hộp viết chì (số 2)
1 Hộp viết chì màu
2 Cụt gôm lớn
Crayola Viết chì mở (loại 24)
5 Bìa cứng màu có túi
3 Tập ghi chú có lò-xo
1 Bịt giấy rời để ghi chép (khổ rộng)
Expo Viết đánh dấu – 4 viết màu đen

3 Hộp lớn khăn giấy
2 Cây keo dán giấy
Kéo cắt giấy
Giấy ghi chú khổ 3X3
2 Viết màu đánh dấu
Ống bghe (nểu thích)
hay tai nghe* (nếu thích)
Viết cảm ứng (nếu thích)

LỚP 5 & 6
Hộp đựng viết chi hay túi có dây kéo
4 Hộp viết chì (số 2)
2 Bịt ghi chú có keo dán
1 Cụt gôm klơn màu hồng
1 Hộp viết chì màu
3 Bìa cứng có túi
2 Tập ghi chú có lò xo
1 Hộp 10 viết đánh dấu
Kéo
Thước
1 Bịt giấy rời để ghi chép
Expo Vie:t đánh dấu – 4 viết màu đen

3 Lớn khăn giấy
2 Cây keo dán giấy
1 Hộp giấy ghi chú khổ 3x5
4 Viét màu đánh dấu
2 Tập ghi chú
Ống nghe hay
tai nghe* (nếu thích)
Viết cảm ứng
Ba-lô

*Không dùng ống nghe không dây hay tai nghe
không dây”
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