1st Grade
Supply List
2021 – 2022
Required Items:

* NO backpacks*

1 set

headphones
(over the head preferred/not earbuds)

2 packs

Pencils – Two packs of 12 counts
(Ticonderoga preferred)

2

Crayons – 24 count
(Crayola preferred)

1

Zipper Pencil Pouch

2

Large Pink Erasers
Primary Composition Notebooks
(The top half of the page is blank for
drawings and the bottom half has lines.)

1

4

Elmer’s glue sticks

4
Dry Erase Markers
Wish-List Items:
1 set

Headphones (back-up pair)

All donations
appreciated

Copy Paper

All donations
appreciated

Hand Sanitizer, Clorox Wipes & Lysol Spray

Primer Grado
Lista de Suministros
2021 – 2022
Articulos Necesarios:
1

* NO mochilas*
Audifonos
(para colocarse sobre la cabeza/no dentro del
oido)

2 paquetes

Lapices: Dos paquetes de 12
(Ticonderoga )

2

Crayolas – caja de 24
(Crayola )

1

Bolsa para lapices con cremallera

2

Dos borradores grandes rosado
Cuadernos para primaria
(La parte de arriba de la hoja es blanca y la
otra tiene lineas.)

1

4

Pegante en barra Elmer

4
Marcadores de borrado en seco
Elementos de la lista de deseos:
1

Audifonos (Repuesto)

Se aprecian
donaciones

Papel de impresora

Se aprecian
donaciones

Desinfectante de manos, toallas de Clorox & Lysol
Spray

ပထမတန်း
လအ
ို ပတပ
ဲ့ စ္စည်းမ ်း
2021 – 2022
* က ျောပိိုိုးအတ
ိ ်မလိိုပါ*
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