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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Để việc chăm sóc và giáo dục học sinh tốt nhất ngay trong ngày đầu tiên đến lớp, Nhà trường rất mong nhận được sự 

phối hợp của Phụ huynh trong việc chuẩn bị cho học sinh các đồ dùng như sau: 

STT Đồ dùng Số lượng Lưu ý 

1 

Sách giáo khoa: 

- Tiếng Việt 5 và vở Bài tập Tiếng Việt 5 

(Tập 1 & 2) 

- Lịch sử & Địa lí 5 

- Toán 5 và vở Bài tập Toán 5 (Tập 1 & 2) 

1 bộ 
Học sinh hệ Nâng cao không mua SGK Toán và vở 

Bài tậpToán.  

2 Vở (5 ô ly, 48 trang) 15 quyển   

3 Giấy kiểm tra 5 ô ly 2 tập  

4 

Bút chì 2B, bút đánh dấu dòng, thước, tẩy, ê 

ke, compa, gọt bút chì, bút lông viết bảng, hồ 

khô, kéo nhỏ. 

1 chiếc/loại   

5 Bút máy mực tím hoặc Bút gel mực tím 2 chiếc   

6 Bảng Học sinh (loại bảng trắng) 1 chiếc Kèm bút lông và khăn lau bảng 

7 

Bộ dụng cụ học vẽ: 

- Tập giấy vẽ màu nước khổ A3 

- Hộp màu nước dạng nén Keep Smiling 

- Bộ cọ vẽ màu nước Colormate, CM05PRS 

- Màu sáp dầu Pastel Dooly hộp 36 màu 

- Túi đựng dụng cụ học vẽ 

1 bộ 

Khuyến khích sử dụng lại những dụng cụ đã có từ 

năm học trước, chỉ cần bổ sung những dụng cụ còn 

thiếu 

8 Portfolio 80 lá 1 quyển   

9 
Từ điển Tiếng Việt dành cho Học sinh 

Tiểu học (loại bỏ túi) 
1 quyển   

10 File đục lỗ lưu tài liệu 2 chiếc Lưu phiếu bài tập 

11 Giấy note vàng 1 tập Kích thước 7.6 x 7.6 cm 

12 Mũ mềm che nắng 1 chiếc Có thể dùng mũ đồng phục của Vinschool 

13 Gối và chăn mỏng 1 bộ   

14 
Dép mang trong lớp 

Giày đen bít mũi, bít gót  
1 đôi/loại Không dùng loại dép phát ra âm thanh, ánh sáng  

15 Bình đựng nước cá nhân 1 chiếc Không sử dụng bình thủy tinh 

16 Gel rửa tay khô 1 chai nhỏ   

17 Khẩu trang   

Tùy nhu cầu sử dụng của cá nhân 

Khuyến khích dùng khẩutrang vải, thay giặt hàng 

ngày 

18 
Túi vải đeo vai hoặc một cặp nhựa đựng tài 

liệu 
2 chiếc 

Sử dụng trong giờ moving tiếng Anh và đựng đồ 

dùng học tập môn Mĩ thuật 

 

 

Đối với sách vở, đồ dùng học tập, phụ huynh vui lòng dán nhãn và ghi tên học sinh đầy đủ. Các vật dụng khác, phụ huynh 

có thể ghi tên học sinh để tránh thất lạc và dặn dò các con chuẩn bị trước khi đến lớp và kiểm tra đầy đủ trước khi ra về.  

 

Trân trọng, 

Ban Giám hiệu 

Trường TH, THCS và THPT Vinschool 


