
 

 

 

 

 

 
Ecole française de Thessalonique 
 

Année scolaire 2022-2023 

 

LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES | CLASSE DE CM1 - CM2 

 
Voici la liste du matériel dont votre enfant disposera à la rentrée des classes. N’hésitez pas à contacter 
l’enseignant pour toute précision. Le matériel sera étiqueté au nom de votre enfant et sera à renouveler, 
au besoin, en cours d’année. 

 
 

1 trousse fourre-tout 

9 stylos à bille : 3 bleus, 2 verts, 2 rouges, 2 noirs ou un stylo 4 couleurs 

4 crayons à papier HB 

3 surligneurs de couleurs différentes (vert, rose, jaune) 

1 gomme blanche 

1 taille-crayon avec réservoir 

5 bâtons de colle 

1 rapporteur 

1 règle en plastique rigide 20 cm 

1 paire de ciseaux à bouts ronds de bonne qualité 

1 pochette de 12 crayons de couleur 

1 ardoise Velleda blanche avec 5 feutres à ardoise et chiffon 

1 équerre en plastique rigide 

1 compas simple 

5 pochettes en plastique transparent, format A4, ouvertes sur le côté 

1 paquet de pochettes perforées A4 

1  grand classeur à levier 

1 25 intercalaires A4 pour le classeur 

4 pochettes à rabats 21 x 29,7 (couleurs jaune / rouge / vert / bleu) 

1 porte-vues 60 pochettes 

1 dictionnaire, de préférence «Larousse junior» couvert, étiqueté et marqué au nom de l’enfant 

1 calculatrice ordinaire 

1 tenue de sport 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 
 

Ecole française de Thessalonique 
 

Σχολικό έτος 2022-2023 

 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | Δ’ - Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 
Σας παραθέτουμε το σχολικό υλικό που θα χρειαστεί το παιδί σας. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με 

τη δασκάλα για τυχόν διευκρινίσεις. Σας παρακαλούμε να αναγράφεται το όνομα του παιδιού σε όλα τα 

σχολικά είδη και το υλικό να ανανεώνεται μέσα στη χρονιά, εάν είναι απαραίτητο. 
 
 

1 κασετίνα χωρίς θήκες 

9 στυλό: 3 μπλε, 2 πράσινα, 2 κόκκινα, 2 μαύρα ή ένα στυλό με 4 χρώματα 

4 Μολύβια HB 

3 μαρκαδόροι για υπογράμμιση (πράσινο, ροζ, κίτρινο) 

1 λευκή γόμα 

1 ξύστρα με υποδοχέα 

5 κόλλες σε μορφή stick (αν χρειαστεί να αντικαθίσταται) 

1 μοιρογνωμόνιο 

1 σκληρός πλαστικός χάρακας 20 εκ 

1 ψαλίδι με στρογγυλές άκρες καλής ποιότητας 

1 θήκη με 12 ξυλομπογιές 

1 πίνακας λευκός μελαμίνης Velleda A4 με 5 ειδικούς μαρκαδόρους και πανί 

1 σκληρό πλαστικό τρίγωνο 

1 διαβήτης απλός 

5 διαφανείς πλαστικές θήκες Α4 που ανοίγουν στο πλάι 

1 θήκες διαφανείς Α4 με τρύπες 

1 Μεγάλο κλασέρ αρχειοθέτησης με κρίκους 

25  διαχωριστικά φύλλα A4 για το κλασερ 

4 φάκελοι με αυτιά 21x29,7 (σε κίτρινο / κόκκινο / πράσινο / μπλε χρώμα) 

1 ντοσιέ με 60 ενσωματωμένες πλαστικές θήκες 

1 λεξικό τσέπης (κατά προτίμηση «Larousse junior ») καπλαντισμένο, με ετικέτα με το όνομα του 

παιδιού 

1 Αριθμομηχανή 

1 αθλητική φόρμα και παπούτσια 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

Ecole française de Thessalonique 

School year 2022-2023 

 
 
LIST OF SCHOOL SUPPLIES | CM1-CM2 

 
Here is the list of supplies your child will have at the start of the school year. The equipment will be labeled 
with your child’s name and will be renewed, if necessary, during the school year.   

 
 

 

1 Pencil case 

9 ballpoint pens: 3 blue, 2 green, 2 red, 2 black or one pen with 4 colors 

4 HB pencils 

3 highlighters in different colors (green, pink, yellow) 

1 white eraser 

1 pencil sharpener with reservoir 

5 glue sticks 

1 protractor 

1 20 cm rigid plastic ruler 

1 good quality round tip scissors 

1 pouch of 12 colored pencils 

1 white Velleda slate with 3 slate markers and cloth 

1 rigid plastic square 

1 compass  

5 transparent plastic sleeves, A4 format, open on the side 

1 A4 perforated pocket pack 

1 Big A4 binder with 2 rings  

25 A4 dividers  for the binder 

4 21 x 29.7 flap pockets (colors yellow / red / green / blue) 

2 view holder (of 60 pockets) 

1 dictionary, preferably "Larousse junior" covered, labeled and marked with the child's name 

1 ordinary calculator 

1 sportswear 

 


