Sioux City Community Schools Elementary School Supply List
TransiƟonal Kindergarten
1 package of wooden #2 pencils
1 set of colored pencils
3 boxes of crayons (8 count)
2 boƩles of white glue
3 folders
3 spiral notebooks
2 boxes washable markers
1 pair of scissors, blunt Ɵp
1 tray of 8 watercolors
1 paint shirt
1 resƟng mat
1 package dry erase markers*
1 box of Kleenex*
1 box of sandwich-size baggies*
Kindergarten
1 package wooden #2 pencils
1 large pencil eraser
4 boxes of crayons (24 count)
2 boƩles of white glue
2 folders
2 spiral notebooks
1 box of washable markers
1 pair of scissors, blunt Ɵp
1 small pencil box
1 large towel (to be used as a mat)
1 package of dry erase markers*
2 boxes of Kleenex*
1 box quart-size storage bags (girls)*
1 box gallon-size storage bags (boys)*
Grade 1
2 packages of wooden #2 pencils
1 large pencil eraser
3 boxes of crayons (24 count)
2 boƩles of white glue
3 folders
3 notebooks
1 box of washable markers
1 pair of scissors, blunt Ɵp
1 small pencil box
1 package dry erase markers*
2 boxes of Kleenex*
1 box quart-size storage bags (girls)*
1 box gallon-size storage bags (boys)*

Grade 2
2 packages of wooden #2 pencils
1 large pencil eraser
3 boxes crayons (24 count)
2 boƩles of white glue
3 folders
3 spiral notebooks
1 box of washable markers
1 pair of scissors, blunt Ɵp
1 school box
1 package of dry erase markers*
2 boxes of Kleenex*
1 box quart-size storage bags (girls)*
1 box gallon-size storage bags (boys)*
Grade 3
2 packages of wooden #2 pencils
1 set of colored pencils
1 red checking pen or pencil
1 large pencil eraser
2 boxes of crayons (24 count)
2 boƩles of white glue
5 folders
5 spiral notebooks
1 package of loose leaf paper (widelined)
1 box of washable markers
1 pair of scissors, blunt Ɵp
1 school box
1 ruler
1 package of dry erase markers*
2 boxes of Kleenex*
1 package of 3x3 post-its (girls)*
1 package of 3x5 index cards (boys)*
1 box quart-size storage bags (girls)*
1 box gallon-size storage bags (boys)*
Grade 4
2 packages of wooden #2 pencils
1 set of colored pencils
1 red checking pen or pencil
1 large pencil eraser
2 boxes of crayons (24 count)
2 boƩles of white glue
6 folders
6 spiral notebooks

All returning parents and guardians must use their Infinite
Campus parent portal login and password to access the Infinite
Campus Online RegistraƟon VerificaƟon system for the 20162017 school year. This is available starƟng July 8. Visit www.
siouxcityschools.org for more informaƟon.

Grade 4 ConƟnued
2 packages of loose leaf paper (widelined)
1 box of washable markers
1 pair of scissors, blunt Ɵp
1 pencil box or bag
1 ruler
1 package of dry erase markers*
2 boxes of Kleenex*
1 box quart-size storage bags (girls)*
1 box gallon-size storage bags (boys)*
1 package of 3x3 post-its (girls)*
1 package of 3x5 index cards (boys)*
Grade 5
2 packages of #2 pencils
1 set of colored pencils
1 red checking pen or pencil
1 large pencil eraser
2 boxes of crayons (24 count)
1 pen (blue or black ink)
2 boƩles of white glue
6 pocket folders with prongs
6 spiral notebooks
2 packages of loose leaf paper (widelined)
1 box of washable markers
1 pair of scissors, blunt Ɵp
1 highlighter
1 ruler
1 package of dry erase markers*
2 boxes of Kleenex*
1 package of 3x3 post-its (girls)*
1 package 3x5 index cards (boys)*

*opƟonal supply items
Mark each item with your child’s
name. Replenish items throughout
the school year as needed.

Lista de Útiles de las Escuelas Primerias de la Comunidad de Sioux City
Kínder de Transición
1 paquete de lápices #2 (madera)
1 paquete de lápices de colores
3 cajas de crayones (de 8)
2 botellas de pegamento blanco
3 carpetas
3 cuadernos de espiral
2 cajas de marcadores lavables
1 par de tijeras, sin punta
1 set de 8 pinturas de agua
1 camiseta para pintar
1 tapete para descansar
1 paquete de marcadores dry erase*
1 caja de Kleenex *
1 caja de bolsitas plásticas tamaño
sándwich*
Kínder
1 paquete de lápices #2 (madera)
1 borrador grande
4 cajas de crayones (de 24)
2 botellas de pegamento blanco
2 carpetas
2 cuadernos espiral
1 caja de marcadores lavables
1 par de tijeras, sin punta
1 caja para guardar los lápices
1 toalla grande (para ser utilizada como
tapete)
1 paquete de marcadores dry erase*
2 cajas de Kleenex*
1 caja de bolsas tipo zip-lock tamaño
cuarto de galón (niñas)*
1 caja de bolsas tipo zip-lock tamaño de
galón (niño)*
Primer Grado
1 paquete de lápices #2 (madera)
1 borrador grande
3 cajas de crayones (de 24)
2 botellas de pegamento blanco
3 carpetas
3 cuadernos espiral
1 caja de marcadores lavables
1 par de tijeras, sin punta
1 caja para guardar los lápices
1 paquete de marcadores dry erase*
1 caja de bolsas tipo zip-lock tamaño
cuarto de galón (niñas)*
1 caja de bolsas tipo zip-lock tamaño de
galón (niños)*

Segundo Grado
1 paquete de lápices #2 (madera)
1 borrador grande
3 cajas de crayones (de 24)
2 botellas de pegamento blanco
3 carpetas
3 cuadernos de espiral
1 caja de marcadores lavables
1 par de tijeras, sin punta
1 caja para guardar los lápices
1 paquete de marcadores dry erase*
2 cajas de bolsas tipo zip-lock tamaño
cuarto de galón (niñas)
1 caja de bolsa tipo zip-lock tamaño de
galón (niño)
Tercer Grado
2 paquetes de lápices #2 (madera)
1 paquete de lápices de colores
1 pluma o lápiz rojo para corregir
1 borrador grande
2 cajas de crayones (de 24)
2 botellas de pegamento blanco
5 carpetas
5 cuadernos de espiral
1 paquete de hojas sueltas de papel
(líneas anchas)
1 caja de marcadores lavables
1 par de tijeras, sin punta
1 caja para guardar los lápices
1 regla
1 paquete de tarjetas tipo índex de 3x3
(niñas)*
1 caja de bolsas tipo zip-lock tamaño de
galón (niño)*
Cuarto Grado
2 paquetes de lápices #2 (madera)
1 paquete de lápices de colores
1 pluma o lápiz rojo para corregir
1 borrador grande
2 cajas de crayones (de 24)
2 botellas de pegamento blanco
6 carpetas
6 cuadernos de espiral
2 paquetes de hojas sueltas de papel
(líneas anchas)
1 caja de marcadores lavables
1 par de tijeras, sin punta
1 caja o bolsa para guardar los lápices

Todos los padres y guardianes que regresan deben utilizar su nombre
de usuario y contraseña para el portal de padres de Infinite Campus
para acceder al sistema de Verificación de Registro para el año escolar
2016-2017. Este servicio estará disponible a partir del 8 de julio.
Visite www.siouxcityschools.org para más información.

Continuación de Cuarto Grado
1 regla
1 paquete de marcadores dry erase*
2 cajas de Kleenex*
1 caja de bolsas tipo zip-lock tamaño
cuarto de galón (niñas)*
1 caja de bolsas tipo zip-lock tamaño
galón (niños)*
1 paquete de notas tipo post –its
(niñas)*
1 paquete de tarjetas tipo índex de 3x5
(niños)*
Quinto Grado
2 paquetes de lápices #2
1 paquete de lápices de colores
1 pluma o lápiz rojo para corregir
1 borrador grande
2 cajas de crayones (de 24)
1 pluma (azul o negra)
2 botellas de pegamento blanco
6 carpetas con púas
6 cuadernos de espiral
2 paquetes de hojas sueltas de papel
(líneas anchas)
1 caja de marcadores lavables
1 par de tijeras, sin punta
1 rotulador (highlighter)
1 regla
1 paquete de marcadores dry erase*
2 cajas de Kleenex*
1 paquete de notas tipo post-its
(niñas)*
1 paquete de tarjetas tipo índex de 3x5
(niños)*

*artículos de útiles opcionales

Ponga el nombre de su hijo/a en cada
artículo. Reponer los útiles a lo largo
del año escolar, según sea necesario

Sioux City Community Schools TK–5 School Supply List
Danh sách liệt kê những vật dụng cần dùng trong lớp từ Lớp Dự Bị trước khi vào Mẫu Giáo - Lớp 5 của Trường Cộng Đồng Sioux City
Lớp Dự Bị trước khi vào Mẫu Giáo (Transitional Kindergarten)
1 hộp viết chì loại # 2
1 hộp viết chì mầu
3 hộp mầu tô crayons (8 cây)
2 lọ keo mầu trắng
3 bià túi (folder)
3 cuốn tập vở có lò xo xoắn ốc (spiral notebooks)
2 hộp viết mầu gạch dấu - dính có thể giặt ra (washable markers)
1 cái kéo, đầu không nhọn
1 hộp mầu tô nước 8 mầu (watercolors)
1 cái aó cũ dùng để sơn vẽ
1 tấm trải để nằm nghỉ
1 hộp mầu để viết trên bảng có thể xóa được(dry erase markers)
1 hộp giấy mềm Kleenex
1 hộp bao ny-lon đựng đồ cỡ bao sandwich
Mẫu Giáo
1 hộp viết chì loại # 2
1 cây tẩy cỡ lớn ( large pencil eraser)
4 hộp mầu tô crayons (24 cây)
2 lọ keo mầu trắng
2 bìa túi (folder)
2 cuốn tập vở có lò xo xoắn ốc (spiral notebooks)
1 hộp viết mầu gạch dấu - dính có thể giặt ra (washable markers)
1 cái kéo, đầu không nhọn
1 hộp nhỏ để đựng viết chì
1 một khăn lông cỡ lớn (d ùng trải để nằm nghỉ )
1 hộp mầu để viết trên bảng có thể xóa được (dry erase markers)
2 hộp giấy mềm Kleenex
1 hộp bao ny-lon đựng đồ kéo kín cỡ một quart (cho con gái) *
1 hộp bao ny-lon đựng đồ kéo kín cỡ một gallon (cho con trai) *
Lớp 1
2 hộp viết chì loại #2
1 cây tẩycỡ lớn (large pencil eraser)
3 hộp mầu tô crayons (24 cây)
2 lọ keo mầu trắng
3 bìa túi (folder)
3 tập vở có lò xo xoắn ốc (spiral notebooks)
1 hộp viết mầu gạch dấu - dính có thể giặt ra (washable markers)
1 cái kéo, đầu không nhọn
1 hộp nhỏ để đựng viết chì
1 hộp mầu để viết trên bảng có thể xóa được (dry erase markers)
2 hộp giấy mềm Kleenex
1 hộp bao ny-lon đựng đồ kéo kín cỡ một quart (cho con gái) *
1 hộp bao ny-lon đựng đồ kéo kín cỡ một gallon (cho con trai) *
Lớp 2
2 hộp viết chì loại #2
1 cây tẩy lớn (large pencil eraser)
3 hộp mầu tô crayons (24 cây)
2 lọ keo mầu trắng
3 bìa túi (folder)
3 cuốn tập vở có lò xo xoắn ốc (spiral notebooks)
1 hộp viết mầu gạch dấu - dính có thể giặt ra (washable markers)
1 cái kéo, đầu không nhọn
1 hộp đựng đồ cần dùng trong lớp (school box)
1 hộp viết mầu viết trên bảng có thể xóa được (dry erase markers)
2 hộp giấy mềm Kleenex
1 hộp bao ny-lon đựng đồ kéo kín cỡ một quart (cho con gái) *
1 hộp bao ny-lon đựng đồ kéo kín cỡ một gallon (cho con trai) *

Lớp 3
2 hộp viết chì loại #2
1 bộ hộp viết chì mầu
1 cây viết mực hay viết chì mầu đỏ để đánh dấu
1 cây tẩy lớn (large pencil eraser)
2 hộp mầu tô crayons (24 cây)
2 lọ keo mầu trắng
5 bià túi (folder)
5 cuốn tập vở có lò xo xoắn ốc (spiral notebooks)
1 xấp giấy viết có đường kẻ cách khoảng rộng (loose leaf paper- wide lined)
1 hộp viết mầu gạch dấu - dính có thể giặt ra (washable markers)
1 cái kéo, đầu không nhọn
1 hộp đựng đồ cần dùng trong lớp (school box)
1 cây thước
1 hộp mầu để viết trên bảng có thể xóa được(dry erase markers) *
2 hộp giấy mềm Kleenex *
1 xấp giấy vuông nhỏ để ghi chú cỡ 3x3 - post-it note (cho con gái) *
1 xấp giấy cứng có đường kẻ cỡ 3x5 - index cards (cho con trai) *
1 hộp bao ny-lon đựng đồ kéo kín cỡ một quart (cho con gái) *
1 hộp bao ny-lon đựng đồ kéo kín cỡ một gallon (cho con trai) *
Lớp 4
2 hộp viết chì loại #2
1 bộ hộp viết chì mầu
1 cây viết mực hay viết chì mầu đỏ để đánh dấu
1 cây tẩy cỡ lớn ( large pencil eraser)
2 hộp mầu tô crayons (24 cây)
2 lọ keo mầu trắng
6 bìa túi (folder)
6 cuốn tập vở có lò xo xoắn ốc (spiral notebooks)
2 xấp giấy viết có đường kẻ cách khoảng rộng (loose leaf paper- wide lined)
1 hộp viết mầu gạch dấu - dính có thể giặt ra (washable markers)
1 cái kéo, đầu không nhọn
1 hộp hoặc bao để đựng viết chì
1 cây thước
1 hộp mầu để viết trên bảng có thể xóa được (dry erase markers) *
2 hộp giấy mêm Kleenex *
1 hộp bao ny-lon đựng đồ kéo kín cỡ một quart (cho con gái) *
1 hộp bao ny-lon đựng đồ kéo kín cỡ một gallon (cho con trai) *
1 xấp giấy vuông nhỏ để ghi chú cỡ 3x3 - post-it note (cho con gái) *
1 xấp giấy cứng có đường kẻ cỡ 3x5 - index cards (cho con trai) *
Lớp 5
2 hộp viết chì loại #2
1 bộ hộp viết chì mầu
1 cây viết mực hay viết chì mầu đỏ để gạch dấu
1 cây tẩy cỡ lớn (large pencil eraser)
2 hộp mầu tô crayons (24 cây)
1 cây viết mực (mầu xanh hoặc mầu đen)
2 lọ keo mầu trắng
6 bìa túi bên trong có cây để kẹp giấy (folders with prongs)
6 cuốn tập vở có lò xo xoắn ốc (spiral notebooks)
2 xấp giấy viết có đường kẻ cách khoảng rộng (loose leaf paper- wide lined)
1 hộp viết mầu đánh dấu - dính có thể giặt ra (washable markers)
1 cái kéo, đầu không nhọn
1 cây viết mầu để gạch dấu (highlighter)
1 cây thước
1 hộp mầu để viết trên bảng có thể xóa được (dry erase markers) *
2 hộp giấy mềm Kleenex *
1 xấp giấy vuông nhỏ để ghi chú cỡ 3x3 - post-it note (cho con gái) *
1 xấp giấy cứng có đường kẻ cỡ 3x5 - index cards (cho con trai) *
* những vật dụng không bắt buộc phải có

Tất cả các phụ huynh và người giám hộ có con em đi học trở lại phải
sử dụng trang mạng Infinte Campus cho phụ huynh đăng nhập (login)
và dùng mật mã (password) của mình để truy cập vào Hệ Thống Ghi
Danh Xác Minh Trên Mạng Trực Tuyến trong Infinite Campus (Infinite
Campus Online Registration Verification system) cho năm học 20162017. Trang mạng này có sẵn bắt đầu Ngày 8 Tháng Bảy. Xin vào trang
mạng www. siouxcityschools.org để biết thêm thông tin.

Đánh dấu tên con của quý vị vào mỗi món đồ. Cung cấp sẵn những vật dụng trong
lớp cho con em của quý vị trong suốt niên học mỗi khi cần đến.

