
 

 

 

 
 

 
 
Ecole française de Thessalonique  
 

Année Scolaire 2022-2023 
 

LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES | CLASSES DE CE1-CE2  
 
Voici la liste du matériel dont votre enfant disposera à la rentrée des classes. Le matériel sera étiqueté au  
nom de votre enfant et sera à renouveler, au besoin, en cours d’année. 

 

1 trousse  

1 boîte en carton style boîte à chaussures vide pour la réserve de matériel. 

9 stylos à bille : 3 bleus, 3 verts, 3 rouges 

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 

2 rouleaux de scotch avec dévidoir de bonne qualité 

1 règle plate en plastique rigide 30 cm 

1 paire de ciseaux à bouts ronds de bonne qualité 

1 boîte métallique de 12 crayons de couleur 

1 boîte de 12 feutres 

1 bοîte de gouaches en tube avec une palette en plastique, 2 pinceaux (1 fin, 1 gros) et un chiffon 

1 ardoise Velleda  (recto : lignes seyès, verso : blanc ) avec 3 feutres à ardoise et chiffon 

1 équerre en plastique rigide 

1 pochette de feuilles Canson couleur (160g/m2) 

1 pochette de feuilles Canson blanc (160g/m2) 

1 Porte-vues 80 pochettes pour la lecture et l'écriture 

3 pochettes à rabats avec élastique (1 jaune pour les évaluations, 1 bleu pour les devoirs à la maison, 

1 rouge de rangement)  

1 porte-vues 60 pochettes - 1 rouge pour la chorale et les arts  

1 paquet de pochettes mobiles transparentes en plastique A4 qui s’ouvrent sur le côté 

1 plaque de terre à modeler 

1 dictionnaire, de préférence « Robert junior illustré 8-11 ans » couvert, étiqueté et marqué au nom 

de l’enfant 

1 photo d’identité 

1 sachet de petites étiquettes (20) 

1 Compas de bonne qualité 

1 Calculatrice ordinaire 

1 Boites de 12 pastels 

1 Pelote de laine 

1 Vieux et grand tee-shirt pour ne pas se salir en arts visuels 



 
Ecole française de Thessalonique  
Σχολικό έτος 2022-2023 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | B’ - Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
 
Σας παραθέτουμε το σχολικό υλικό που θα χρειαστεί το παιδί σας. Σας παρακαλούμε να αναγράφεται το  
όνομά του σε όλα τα σχολικά είδη και το υλικό να ανανεώνεται μέσα στη χρονιά, εάν είναι απαραίτητο.  
 

1 Κασετίνα 

1 Κουτί (από παπούτσια) για την αποθήκευση υλικού 

9 στυλό κλασικά : 3 μπλε, 3 πράσινα, 3 κόκκινα 

4 μολύβια HB 

3 μαρκαδόροι για υπογράμμιση (σε πράσινο, ροζ και κίτρινο χρώμα) 

1 Λευκή γόμα 

1 ξύστρα με υποδοχέα 

5 κόλλες σε μορφή stick 

2 ρολά σελοτέϊπ, καλής ποιότητας, με μικρή βάση για την κοπή 

1 επίπεδος πλαστικός χάρακας 30 εκ. 

1 Ψαλίδι με στρογγυλές άκρες, καλής ποιότητας 

1 Μεταλλικό κουτί με 12 ξυλομπογιές 

1 κουτί με 12  μαρκαδόρους 

1 κασετίνα με νερομπογιές (σωληνάρια) με πλαστική παλέτα, 2 πινέλα (1 λεπτό και 1 χοντρό) και ένα 

πανί 

1 λευκός πίνακας μελαμίνης Velleda (πίσω: γραμμές seyès, μπροστά: λευκό) με 3 ειδικούς 

μαρκαδόρους και πανί 

1 σκληρό πλαστικό τρίγωνο 

1 φάκελος χρωματιστών φύλλων Canson (ποιότητας 160/m2) 

1 φάκελος λευκών φύλλων Canson (ποιότητας 160/m2) 

1 Ντοσιέ με 80 διαφάνειες για την ανάγνωση και την γραφή.   

3 φάκελοι με αυτιά και λάστιχο (1 κίτρινος για τις αξιολογήσεις και 1 μπλε για τα καθήκοντα στο σπίτι 

και 1 κόκκινος για αποθήκευση) 

1 ντοσιέ με 60 ενσωματωμένες πλαστικές θήκες (1 κόκκινο για την χορωδία τα εικαστικά 

1 πακέτο με διαφανείς θήκες με τρύπες σε πλαστικό Α4 που ανοίγουν στο πλάι 

1 πλάκα πηλού 

1 λεξικό (κατά προτίμηση « Robert junior illustré 8-11 ans ») καπλαντισμένο, με ετικέτα με το όνομα 

του παιδιού 

1 φωτογραφία του παιδιού σε διαστάσεις φωτογραφίας ταυτότητας 

1 συσκευασία με 20 μικρές αυτοκόλλητες ετικέτες 

1 Διαβήτης καλής ποιότητας 

1 Κομπιουτεράκι απλό 

1 Κουτί με 12 κυρομπογιές 

1 Κουβάρι νήμα (μαλλί) 

1 Παλιό μεγάλο μπλουζάκι για τα καλλιτεχνικά 
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School year 2022-2023 
 

 

LIST OF SCHOOL SUPPLIES | CΕ1 - CE2  
 
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 

6 Ball point pens : 2 blue, 2 green, 2 red 

4 HB pencils 

3 Colour highlighters (green, pink, yellow) 

1 White eraser 

1 Sharpener (with tank) 

3 Stick of glue 

2 rolls of scotch tape with good quality dispenser 

1 rigid plastic flat ruler 30 cm 

1 Rounded tip scissors (good quality) 

1 metal box of 12 colored pencils 

1 box of 12 markers 

1 Water-based paints (tubes) with palette and paintbrushes (1 thick and 1 thin) 

1 Small white board Velleda blank on one side and with seyès lines on the other with 3 dry wipe 

markers ans small cloth 

1 Good quality plastic square 

1 Pack of sheets of paper Canson color (160g/m2) 

1 Pack of sheets of paper Canson white (160g/m2) 

3 Cover with flaps ans elastic (1 yellow for quaterly tests and 1 blue for homework, 1 red for storage) 

1 Plastic display book (60 pochettes) (1 red) 

1 Plastic display book (80 pochettes) 

1 packet of transparent plastic sleeves A4 opening on the side 

1 clay for modeling 

1 dictionary, preferably « Robert junior illustré 8-11 ans » covered and labelled with the child’s name 

1 passport photo 

1 packet of small labels (20) 

1 compass (good quality) 

1 plain calculator 

1 Packet of 12 pastels 

1 Ball of yarn 

1 Old and large T-shirt for art courses  

 


