
2nd Grade Supplies
Supply List 2022-2023

We appreciate your support in providing these classroom supplies. Please do not feel in any way

obliged to purchase any or all of these supplies. Contribute what you are able and the 2nd grade

team will make sure that your student has everything that they need for class.

Target is a great place to go for good deals on supplies in the summer!

2 boxes of Ticonderoga pencils

1 highlighter

4  glue sticks

1 box 8 count Crayola markers

1 box 12 count Crayola colored pencils

1 box 24 count Crayola Crayons

2 black Sharpies

Watercolor paper

One package of black dry erase markers

Pink pearl erasers

1 ream of white copy paper

Headphones or earbuds for computers in a ziploc bag

Box of bandaids

2 Boxes of tissues

Clorox or Lysol Wipes

Optional but helpful items:

-Small post-it notes - Set of Prang watercolors

- Child scissors - Set of oil pastels

***Please DO NOT send in binders. We do not have room for them.***



Dụng Cụ Học Tập Lớp 22
2022-2023

Xin cảm ơn sự hổ trợ cho những dụng cụ học tập này. Xin quý phụ huynh đừng cảm thấy có nghĩa vụ
phải mua bất kỳ hoặc tất cả những món dụng cụ học tập này. Hãy đóng góp những gì bạn có thể và
nhóm lớp 2 sẽ đảm bảo rằng học sinh của bạn có mọi thứ cần thiết cho lớp học. Target là một tiệm
tuyệt vời để đến để nhận các ưu đãi tốt về nguồn cung cấp vào mùa hè!

2 hộp bút chì Ticonderoga

1 bút đánh dấu

4  cục keo dán

1 hộp 8 cây bút màu lông Crayola

1 12 cây bút chì màu Crayola

1 hộp 24 cây bút chì sáp

2 cây Sharpie màu đen

Giấy watercolor

1 hôp bút dry erase màu đen viết lông viết bảng

Cục tẩy màu hồng

1 hộp giấy trắng

Tai nghe cho máy Chromebook để trong bao Ziploc

1 hộp băng keo cá nhân

2 hộp khăn giấy

Khăn lau khử trùng Clorox hoặc  Lysol

Những món hữu ích khác:

-Giấy ghi chú hiệu (Post-it notes) -1 hộp Watercolor hiệu Prang

- Kéo cho trẻ em - 1 bộ phấn màu dầu

Vui lòng KHÔNG gửi trong binder. Chúng tôi không có chỗ để chứa. **




