
Llewellyn Elementary School          K, 1st, 2nd Grade CB Supply List 2021-2022 
 
Hello and welcome (or welcome back) to Teacher Gallagher’s classroom! 

 

Students do not need to bring any school supplies. We’ll have everything we need in the classroom. However, please 

make sure your student has: 

-a warm coat for recess 

-a pair of shoes they can run in for P.E.  

 

If you need any financial assistance in getting a coat or shoes, let me know! We can help! 

 

Please do not feel any pressure to donate anything to the classroom, but if you have the budget for it and want to 

make a small donation to the class, we can always use: 

-facial tissues  

-markers, crayons, or colored pencils 

-drawing paper 

 

Thanks! 

 

Devin Gallagher / dgallagher@pps.net 

_____________________________________________________________________ 

 

¡Hola y bienvenido (o bienvenido de nuevo) al salón de clases del profesor Gallagher! 

 

Los estudiantes no necesitan traer ningún material escolar. Tendremos todo lo que necesitamos en el aula. Sin 

embargo, asegúrese de que su estudiante tenga: 

-un abrigo abrigado para el recreo 

-un par de zapatos con los que puedan correr para P.E. 

 

Si necesita ayuda económica para conseguir un abrigo o zapatos, ¡avíseme! ¡Podemos ayudar! 

 

Por favor, no sienta ninguna presión para donar nada al aula, pero si tiene el presupuesto para ello y desea hacer una 

pequeña donación a la clase, siempre podemos usar: 

-tejidos faciales 

-marcadores, crayones o lápices de colores 

-papel para dibujar 

 

¡Gracias! 

 

Devin Gallagher / dgallagher@pps.net 

____________________________________________________________________ 

 

Xin chào và chào mừng (hoặc chào mừng trở lại) đến với lớp học của Giáo viên Gallagher! 

 

Học sinh không cần mang theo đồ dùng học tập. Chúng tôi sẽ có mọi thứ chúng tôi cần trong lớp học. Tuy nhiên, 

hãy đảm bảo rằng học sinh của bạn có: 

-một áo ấm để giải lao 

-một đôi giày mà họ có thể sử dụng cho P.E. 



 

Nếu bạn cần bất kỳ hỗ trợ tài chính nào trong việc mua áo khoác hoặc giày, hãy cho tôi biết! Chúng tôi có thể giúp! 

 

Xin đừng cảm thấy áp lực khi quyên góp bất cứ thứ gì cho lớp học, nhưng nếu bạn có đủ ngân sách và muốn đóng 

góp một khoản nhỏ cho lớp, chúng tôi luôn có thể sử dụng: 

- khăn giấy mặt 

-đánh dấu, bút chì màu hoặc bút chì màu 

-giấy vẽ 

 

Cảm ơn! 

 

Devin Gallagher / dgallagher@pps.net 

 

 


