
2nd Grade supply List 

2022-2023 

 

 

 

Ø 1 Elementary sized backpack with lunch box and reusable water bottle 
Ø 1 long pencil box  

Ø 4 boxes of pencils (Staedtler HB2)  
Ø 1 pencil sharpener that holds shavings 
Ø 4 white Staedtler erasers 
Ø 3 boxes of Staedtler color pencils  
Ø 1 set of Crayola washable markers 
Ø 1 white board 30 x 25cm 
Ø 2 packs of white board markers 
Ø 1 small white board eraser 
Ø 4 large glue sticks – 40g 
Ø 5 boxes of Kleenex 
Ø 3 packs of Dettol large wet wipes 
Ø 2 Ziplock bags (1 small and 1 large size bags) 
Ø 1 pair of scissors 
Ø 1 ruler in inches and centimeters (clear plastic) 
Ø 2 Composition books with lines (see photo) 

Ø A4 Plastic Folders:  
o 2 Plastic colder for homework 

 
Ø 1 set of headphones 
Ø 1 Sturdy Clipboard for A4 paper 

 

** Please bring the following items to school 
before September 5.  
** These items will remain at school and some items will need to be replenished  
    throughout the school year. 
**Please label all school items, including school uniforms with your childs’ full  

               name.  
 
 
Best wishes, 
Grade 2 Team 

Minimum requirements IPAD 8 Gen.  

Recommended IPAD Air 2022 or Pro 2021 with Magic Keyboard and mouse. 
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 الصف    طلبات

 

للتلوين   خشبية ورقة + الوان  40ملف احمر + دفتر  ــــــــ   
ممحاة أقالم رصاص +   

 
 G1 الصف األول

ة للتلوين 40ملف احمر + دفتر ــــــــ  ورقة + الوان صغتر  
ممحاةأقالم رصاص +    

 
  
 G2 الصف الثان 

 

ة للتلوين 60ملف احمر + دفتر  ــــــــ  ورقة + الوان صغتر  
ة   محاةأقالم رصاص + م + سجادة للصالة صغتر  

 
 G3الصف الثالث 

ة للتلوين 60ملف احمر + دفتر ــــــــ  ورقة + الوان صغتر  
ة  + محاةأقالم رصاص + م سجادة للصالة صغتر  

 
 

 G4 الصف الرابع 
 

ة للتلوين  60ملف احمر + دفتر  ورقة + الوان صغتر  
ة  ممحاةأقالم رصاص +  +  سجادة للصالة صغتر  

 
 الصف الخامس 

طلبات العام الدراسي الجديد   

2022  —  2023   

 مع تحيات قسم التربية اإلسالمية

 

 قسم التربية اإلسالمية

 المرحلة االبتدائية 


