Pre-K Supply List 2017 – 2018
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Red and blue Kinder mat
Tấm nệm mỏng dành cho Mẫu giáo màu đỏ và màu xanh
Change of clothes (seasonal)
Bộ quần áo thay đổi (theo mùa)
Large school bag
Cặp táp lớn
Husky pencils
Hộp viết chì hiệu Husky
Boxes of Jumbo Crayola crayons (8 basic colors only)
Hộp viết chì màu tên Crayola crayons loại Jumbo (chỉ cần loại có 8 màu căn bản)
Pack of markers (basic colors only)
hộp bút lông (chỉ cần loại có màu căn bản)
Bottles of antibacterial soap (not sanitizer)
Chai xà bông loại antibacterial (không phải loại sanitizer)
Box snack size Ziploc bags (girls)
Hộp Ziploc loại đự3ng quà vặt (Gái)
Box gallon size Ziploc bags (boys)
Hộp Ziploc loại gallon (Trai)
Pack of Play Doh
Bộ đất sét cao su
Container of baby wipe
Hộp giấy ướt
Rolls of paper towels
Cuộn giấy papertowels
Composition book
Tập viết văn
Boxes of Kleenex
Hộp giấy Kleenex
Pencil box
Hộp đựng viết chì
Small bottles of glue
Chai Keo dán nhỏ
Pair blunt scissors
Cái kéo nhỏ
***Học sinh lớp Pre-K sẽ mặc áo đồng phục màu TÍM với quần dài, quần ngắn, váy,
hoặc váy có dính quần màu xanh đen, vớ. Áo có thể mua tại trường học. Làm ơn chỉnh
sửa cho đúng kích cỡ. Học sinh phải mang vớ màu trắng cao hơn cổ chân và giầy kín
đáo. KHÔNG ĐƯỢC mua loại giầy buộc dây hoặc có đèn sáng. Loại giầy Velcro lace là
tốt nhất cho tuổi này. KHÔNG CÓ lệ phí cho học phẫm.

