Innkaupalistar haust 2017
Hér að neðan eru tenglar á innkaupalista árganga. Smellið á árgang til að fá upp innkaupalistann.
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Innkaupalisti 1.bekkur 2017-2018
Kæru foreldrar / forráðamenn
 Kennarar 1. bekkja óska eftir því að fá að kaupa allar bækur og ritföng
sem barnið ykkar þarf að nota skólaárið 2013-2014. Ritföng verða
sameign hvers bekkjar. Fyrirkomulag á greiðslum verður kynnt í haust
þegar þið komið með barninu ykkar í viðtal. Þeir foreldrar sem ekki vilja
þiggja það boð er velkomið að senda póst á netfangið
agusta.jonsdottir@rvkskolar.is
Verð á ritfangapakkanum er kr. 9000 og upplýsingar um
greiðslufyrirkomulag koma í haust.
Það sem við kaupum:
 8 stykki blýanta
 Lokaðan dósayddara (með litlu og stóru gati)
 4 góð strokleður
 Skæri
 4 límstift, millistærð (22 g)
 2 svarta útlínupenna nr. 0,6 og 0,4 Art line
 1 pakka Neoncolor I (15 litir), vatnsleysanlegir (water soluble)
 12-18 stóra góða tréliti
 1 reiknisbók A5 með stórum rúðum
 3 teygjumöppur úr plasti (A4) , rauða, bláa og hvíta(glæra)
 4 þunnar plastmöppur fyrir götuð blöð, svarta, græna, bláa og rauða
Að auki kaupum við gullakistumöppu, tússpenna, tússtöflu og svamp.
Adda Valdís, Ágústa, Edda og Kolfinna.

Innkaupalisti fyrir 2. bekk veturinn 2017 –2018
Kennarar í 2. bekk óska eindregið eftir því að fá að kaupa öll ritföng, möppur og stílabækur sem
barnið ykkar þarf að nota skólaárið 2017-2018. Ritföngin verða sameign hvers bekkjar.
Pennaveski verða óþörf í skólastofunni en þó er nauðsynlegt að eiga skriffæri og tréliti heima.
Upphæðin fyrir hvern nemanda er 3000 kr. sem greiðist við skólasetningu. Einnig má leggja inn á
reikning 0111-05-261939, kt. 180273-5739 mjög mikilvægt að setja nafn barns og bekk í
skýringu. Staðfesting á greiðslu sendist á netfangið kristrun.jonsdottir@rvkskolar.is
Þeir sem kjósa að útvega námsgögn sjálfir eru beðnir að hafa samband við umsjónarkennara.
Kær kveðja, umsjónarkennarar

Innkaupalisti fyrir 3. bekk skólaárið 2017- 2018

Fyrsta skóladaginn þarf barnið að koma með eftirfarandi gögn í skólann og
verða þau geymd hjá umsjónarkennara.
Öll gögn þarf að merkja vel.
30 cm glær reglustika
4 plastmöppur með glærri forsíðu (gul,rauð, græn og blá)
1 stílabók A4 rauð án gorma
1 stílabók A5 rauð án gorma
1 reikningsbók A5 með 7mm rúðum án gorma
3 teygjumöppur úr plasti
Einfaldan vasareikni t.d. Truly
Neocolor liti 10 - 15 stk. (watersoluble)
Áður en þið kaupið inn er gott að athuga hvað nýtilegt er af eldra skóladóti.
Þess fyrir utan óska kennarar 3. bekkja eftir því að fá að kaupa ritfangapakka
fyrir nemendur sem verður sameign hvers bekkjar. Í pakkanum eru blýantar,
strokleður, pennar, töflutúss, yddarar, lím og trélitir. Upphæðin fyrir hvern
nemanda er 3500 kr. sem greiðist til umsjónarkennara 22. ágúst á
skólasetningu.
Auk þess er nauðsynlegt að hvert barn eigi blýant, strokleður, yddara og tréliti
heima fyrir til að vinna heimaverkefni.

Með bestu kveðjum,
Hildur Björk Kristjánsdóttir, I. Dagný Jóhannsdóttir,
Sesselja Ósk Vignisdóttir, Svanhvít Sveinsdóttir og Þórunn Baldvinsdóttir.

Innkaupalisti 4. bekkjar 2017
Kæru foreldrar / forráðamenn
Kennarar í 4. bekk óska eindregið eftir því að fá að kaupa öll ritföng sem
barnið ykkar þarf að nota skólaárið 2017-2018. Ritföngin verða sameign
hvers bekkjar.
Pennaveski verða óþörf í skólastofunni en þó nauðsynlegt að eiga skriffæri
og tréliti heima.
Upphæðin fyrir hvern nemanda er 2.000 kr. sem greiðist 22. ágúst á
skólasetningu. Þeir foreldrar sem ekki vilja þiggja þetta boð hafa samband
við umsjónarkennara.
Nemendur í 4. bekk fá nýja gullakistu á haustdögum, fyrir hana þarf að
greiða sérstaklega hjá ritara.

Hvert barn þarf koma með eina teygjumöppu að heiman fyrir heimalestur eins
og undanfarin ár.

Með sumarkveðju,
Auður, Hulda, Jakobína og Sigrún Sif

Innkaupalisti fyrir 5. bekk veturinn 2017 - 2018
Kennarar í 5. bekk bjóðast til að kaupa öll ritföng, möppur og stílabækur sem barnið ykkar þarf að
nota skólaárið 2017 - 2018. Gögnin verða sameign hvers bekkjar.
Pennaveski verða óþörf í skólastofunni en þó er nauðsynlegt að eiga skriffæri og tréliti heima.
Upphæðin fyrir hvern nemanda er 4000 kr. sem greiðist við skólasetningu. Einnig má leggja inn á
reikning 307-26-4495, kt. 060287-2609 (nafn barns og bekkur í skýringu).
Þeir foreldrar sem ekki vilja þiggja þetta boð hafa samband við umsjónarkennara síns barns og fá
innkaupalista.
Hvert barn þarf að koma með eina sterklega teygjumöppu að heiman fyrir heimanám.

Kennarar 5. bekkjar

Innkaupalisti fyrir 6. bekk veturinn 2017 – 2018
Ritföng o.fl.:











blýantar
strokleður
lokaður yddari
Artline 0,4 penni, svartur eða blár
trélitir
skæri
límstifti
30 cm reglustika
vasareiknir
gráðubogi

Bækur o.fl.:






Ein teygjumappa (skilaboðaskjóða) fyrir töskupóst og heimanám
skólakompa (dagbók fyrir heimavinnuáætlun og önnur skilaboð)
3 reikningsbækur A4 – millistærð af rúðum (7 mm)
8 lausblaðamöppur m/glærri forsíðu =
(blá, gul, svört, græn, rauð, grá, appelsínugul og hvít) athugið að vel er hægt
að nota aftur möppurnar frá í 5. bekk.

 Línustrikuð blöð athugið að margir eiga blöð frá því í fyrra sem geymd eru í skólanum
eða heima.

Mikilvægt er að öll þessi ritföng og gögn séu á vísum stað í pennaveskinu eða
skólatöskunni allan veturinn!

Athugið vel hvað til er af efni heima áður en farið er að versla!

Kennarar 6. bekkja

