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THÔNG BÁO 

Chuẩn bị đồ dùng cho học sinh lớp 3 

Năm học 2022 – 2023  

 
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 “Kết nối tri thức với cuộc sống”:  
− Tiếng Việt 3 (Tập 1 & 2)  
− Vở bài tập Tiếng Việt (Tập 1 & 2)  
− Vở tập viết  

1 bộ  

2 Vở  15 quyển Loại 4 ô li, 48 trang 

3 Bút chì, bút mực, lọ mực, bút lông kim  

1-2 cây 
bút/loại; 
1 lọ mực 
 

- Bút chì loại HB hoặc 2B  
- Bút lông kim Thiên Long hoặc bút mực Kim 
Thành (thường xuyên được bơm đầy mực) và 
lọ mực tím Queen (để ở nhà)  

4 
Thước kẻ, ê ke, compa, tẩy/gôm, gọt bút chì, 
kéo, hồ khô, bút dấu, hộp đựng bút  

1 cái/loại 
− 1 thước nhựa dài 20cm,  
− Kéo nhỏ (có nắp an toàn)  
− Hộp bút không gắn đồ chơi 

5 Bảng con (loại bảng trắng)  1 cái  Khăn lau bảng và bút dạ viết bảng 

6 Vở tập vẽ khổ A4  1  vở Sử dụng trong giờ Mĩ thuật  

7 
Bút màu sáp, ít nhất từ 12 màu/hộp; giấy thủ 
công màu, đất nặn; bút lông màu 

1 bộ/loại 
Bút sáp màu Thiên Long hoặc sáp dầu Pentel, 
bút lông màu, đất nặn và giấy thủ công màu 
Thiên Long  

8 Bìa sơ mi nút A4 2 cái  

9 Portfolio loại 60 lá  3 quyển  

10 
− Mũ mềm che nắng  
− Ô hoặc áo mưa 

1 chiếc/ loại Có thể dùng mũ đồng phục của Vinschool  

11 Thảm ngủ, gối và chăn mỏng  1 bộ 
Học sinh để lại ở trường và mang về vào cuối 
tuần để giặt. Nhà trường cấp thảm ngủ cho HS 
mới. 

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

13 
− Dép mang trong lớp  
− Giày đen bít mũi, bít gót   
− Giày thể thao dùng trong các tiết thể chất 

1 đôi/loại 
Không dùng loại giày, dép phát ra âm thanh, ánh 
sáng   

14 
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; dặn dò các con chuẩn bị trước khi đến lớp và kiểm tra đầy đủ trước 

khi ra về.  

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Phụ huynh. 

 

Ban Giám hiệu  

Trường TH, THCS và THPT Vinschool  
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Dear Parents, 

 

      In order to prepare for students with great care on the first day at school, we would like to receive the 

coordination of parents in preparing school supplies for students as follow: 

 

NO Items Quantity Note 

1 

Textbook “Kết nối tri thức với cuộc sống”: 
-          Vietnamese 3 (1 and 2) 
-          Vietnamese workbook (1 & 2) 
-          Writing workbook 

1 set   

2 Notebooks 15 units 4 x 4 grid, 48 pages 

3 Pencils, pens, ink jar, fountain pen 

1-2 
units/type; 
1 jar of ink 
  

- HB or 2B pencils 
- Thien Long pen or Kim Thanh fountain pen 
(regularly filled full of ink) and Queen purple ink 
jar (keep it at home) 

4 
Ruler, set-square, compass, eraser, 
glue stick, highlighter, sharpener, 
scissors, pencil case. 

1 unit/type 

- Plastic ruler 20cm long 
- Scissors: Small type (with safety cap) 
- Pencil case/ pen pouch: Encourage the use of 
soft pencil case/ pen pouch without toys 

5  Student board ( whiteboard) 1 unit  Whiteboard markers, whiteboard duster 

6 A4-size drawing notebook 1 unit  Using in Art lessons 

7 
Crayons with at least 12 colors/ 1 box, colour 

paper craft, modelling clay, colour markers 
1 set/type 

Thien Long crayon or Pentel wax crayon; Thien 
Long modelling clay, colour markers and color 
handcrafted paper 

8 A4-sized file folder pockets 2 units  

9 Portfolio 60 sheets 3 books  

10 
- Soft sun hat  
- Umbrella or raincoat 

1 unit/type Vinschool hat can be used 

11 Sleeping mats, pillows and thin blankets 1 set 
Students leave these items at school and bring 
them back on weekends for washing. The school 
provides sleeping mats for the new students. 

12 Personal water bottle 1 bottle Glass bottles are not encouraged to use 

13 

- Classroom slippers 

- Black shoes with closed toes and heels 
- Sneakers in PE time. 

1 pair/type 
Do not use shoes, slippers with sound and 
light 

14 
Cloth shoulder bag or a plastic briefcase to 
contain documents 

2 
Using during English moving classes and store Art 
supplies 

For books and school supplies, please label and name the student fully. Furthermore, parents can write the name 

of the student on other items to avoid getting lost; please also support to remind children to prepare school 

supplies before going to class and check carefully before leaving the school. 

Thank you for your cooperation. 

School board 

Vinschool Primary, Secondary and High School 
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ANNOUNCEMENT 
About preparing school supplies for grade 3 students 

Academic year 2022 - 2023 
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