Kính gửi Quý phụ huynh,
Để đón Học sinh đến trường vào năm học mới 2022-2023 bắt đầu từ ngày 01/08/2022, Nhà
trường xin gửi thông tin hướng dẫn về các đồ dùng dành cho Học sinh lớp 3, Quý Phụ huynh
vui lòng chuẩn bị cho con theo hướng dẫn sau:
STT

Đồ dùng

Số lượng
10 quyển

1

Vở ô li

2

Giấy kiểm tra (4 ô li)

3

Bút chì, bút mực

4

Thước kẻ, tẩy, gọt
bút chì, kéo, hồ khô,
bút nhớ dòng, hộp
đựng bút, compa,
hồ khô

Mỗi loại 01
chiếc/hộp

5

Bảng con, bút viết bảng, khăn
lau

Mỗi loại 01
chiếc

6

File đục lỗ lưu tài liệu

7

Vở vẽ trắng A4 + A3

8
9

Bút màu sáp, ít nhất từ 12 màu
Portfolio 60 lá

10 - Mũ mềm che nắng
- Ô hoặc áo mưa

03 tập
02 chiếc

02 chiếc

01 quyển

01 hộp

Hình ảnh
minh họa

Lưu ý
Vở 48 trang, loại 4 ô li to (PH có
thể đăng ký mua tại trường)
Giấy kiểm tra tờ đơn - 2 mặt
- 02 bút mực, bút chữ A
- 02 bút chì loại HB hoặc 2B
- Thước nhựa dài 20cm
- Kéo loại đầu tròn có nắp đậy
để đảm bảo an toàn cho Học
sinh
- Hộp bút không gắn đồ chơi và
bảng cửu chương
Bảng trắng 2 mặt viết bút

File loại mỏng, đục lỗ

Vở không gáy lò xo, giấy dày (1
quyển A4 và 1 quyển A3)

Sử dụng trong giờ Mĩ thuật

01 quyển

Mỗi loại 01
chiếc

Ô hoặc áo mưa dùng cho Học sinh
đi xe bus

11

12

Gối và chăn mỏng

Bình đựng nước cá nhân

01 bộ

01 bình

Mỗi loại 01 đôi
13 Giày, dép:
- Giày hoặc xăng-đan bít mũi đi
học hàng ngày;
- Giày thể thao đi vào các ngày
có giờ học thể chất;
- Dép đi trong lớp (để lại lớp)
14 Túi vải đeo vai
01 chiếc

Túi đồ bơi gồm có: quần áo bơi,
15 kính bơi, mũ bơi, khăn tắm, …
Bộ sách giáo khoa và sách
16 Tiếng Anh

Học sinh để lại trường và mang về
vào cuối tuần để giặt.
Chăn gối theo mẫu chăn du lịch
loại nhỏ để gấp gọn và cất được
trong tủ.
Không dùng bình thủy tinh, dung
tích bình không quá 500ml
Không dùng giày/dép có âm
thanh, ánh sáng

Sử dụng trong giờ moving Tiếng
Anh và Mĩ thuật

01 bộ

Sử dụng trong tiết bơi

01 bộ

Sách do Nhà trường phát

Phụ huynh hướng dẫn con dán nhãn và ghi tên trên đồ dùng cá nhân để tránh thất lạc và
nhắc nhở con chuẩn bị đầy đủ đồ dùng trước khi đến lớp.

Trân trọng,
Ban Giám hiệu
Trường Tiểu học Khởi Nguyên - Genesis school

