
  
 

 

THE ENGLISH SCHOOL OF KYRENIA 
an exceptional school 

                             

Bilim Sokak 
Bellapais – Kyrenia 
North Cyprus 
Kibris – 99320 
 

Phone: +90 392 815 0420 
Fax: +90 392 815 7140 
Email: info@englishschoolkyrenia.org 
Web: englishschoolkyrenia.org 

 

 

EQUIPMENT LIST 
 
This is a list of items that your child needs to bring with them to school every day – except where specified that the item does 
not need to be purchased until advised by the teacher.  
 
Please kindly check at the beginning and throughout the year that your child has these materials, so they may work 
efficiently and productively in class. 
 
These items may be purchased from the school uniform shop or from local stationery shops. 
 
Please ensure that your child’s name is on all school supplies. 
 
Pupils in Years 7 to 11 will be provided with a Homework Diary at the start of the school year.  If a student loses their diary, 
they will be required to purchase a replacement from the school office.  
 
 

Pre-Nursery 
 

• A4 plastic folder for artwork and library books 

• A4 large ring binder – any colour and design 

• 1 packet of wet wipes to use as class supplies (we will ask for 1 more packet each term) 

• 1 box of tissues to use as class supplies (we will ask for 1 more box each term) 

• A spare set of clothes (including underwear and indoor shoes) with a plastic bag inside a drawstring bag 

• Water bottle to be taken home daily, washed and refilled 

• Cushion with washable cover (approx. 30cm x 30cm), washable cot blanket and washable cot sheet 

• Nappies, wet wipes and creams 

• Comforter (if needed) 
 

Nursery 
 

• A4 plastic folder for artwork and library books 

• A4 large ring binder – any colour and design 

• 1 packet of wet wipes to use as class supplies (we will ask for 1 more packet each term) 

• 1 box of tissues to use as class supplies (we will ask for 1 more box each term) 

• A spare set of school uniform (including underwear and indoor shoes) with a plastic bag inside a drawstring bag  

• Water bottle to be taken home daily, washed and refilled 

• Cushion with washable cover (approx. 30cm x 30cm), washable cot blanket and washable cot sheet 

Reception 
 

• 1 A4 plastic zip bag for library books & reading books 

• A4 large ring binder – any colour and design 

• 1 packet of wet wipes to use as class supplies (we will ask for 1 more packet each term) 

• 1 box of tissues to use as class supplies (we will ask for 1 more box each term) 

• A spare set of school uniform (including underwear) with a plastic bag inside a drawstring bag  

• Water bottle to be taken home daily and washed and refilled 
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Years 1 & 2 
 

• A spare pair of uniform trousers/shorts or skirt, underpants and socks (You only need to send these if your child is 

still having ‘toilet accidents’. If you feel this is unnecessary then you do not need to send these.) 

• A large loose T shirt (an old large adult T shirt is best) to use as an Art overall. 

• 1 box of tissues to use as class supplies (we will ask for another box next term) 

• 1 packet of wet wipes to use as class supplies (we will ask for another packet next term). 

• 1 small cushion (approx. 30cmx30cm) with washable cover. 

• Water bottle to be taken home daily and washed and refilled. 

• 2 dry wipe marker pens which may be purchased from the school shop 

• 2 A4 plastic zip bags (2 different colours including red) for English & Turkish reading books  

• “Maths No Problem” workbook – to be purchased from school 

One simple pencil case containing the following items: 

• 2 Helix or Staedtler HB pencils  without rubber tip  

• A small set of coloured pencil crayons/colouring pencils 

• A  set of Felt Tipped pens 

• A pencil sharpener  

• 2 glue sticks 

• A  short  ruler 

Branded items such as ‘Smiggle’ are not permitted at school as they can become a distraction or get lost which causes 
distress and takes time to investigate. Some of these items are also ‘smelly’ which are not acceptable at ESK. Please ensure 
that your child’s equipment is of a more simple and practical nature which will benefit them most in their lessons. 
 

Years 3,4,5,6 

One simple pencil case containing the following items: 

• 2 Helix or Staedtler HB pencils without rubber tip  

• A small set of coloured pencil crayons/colouring pencils 

• A small rubber 

• A  set of Felt Tipped pens 

• Small round tipped scissors 

• A pencil sharpener  

• A glue stick 

• A  short  ruler 

Branded items such as ‘Smiggle’ are not permitted at school as they can become a distraction or get lost which causes 
distress and takes time to investigate. Some of these items are also ‘smelly’ which are not acceptable at ESK. Please ensure 
that your child’s equipment is of a more simple and practical nature which will benefit them most in their lessons. 
 

• An A4 individual white board and dry wipe marker pen which may be purchased from the school shop 

• 3 A4 plastic zip bags (3 different colours, including red) for reading books & homework sheets 

• A small pack of tissues and a small pack of wet wipes for personal use 

• A large loose T shirt (an old large adult T shirt is best) to use as an Art overall 

• Water bottle to be taken home daily, washed and refilled 

• Year 3 only: a Yamaha YRS-23 recorder which may be purchased from the school uniform shop 

• “Maths No Problem” workbook – to be purchased from school 
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• Oxford School Dictionary and Thesaurus in one (ISBN : 9780192756923)– to be purchased from school 

• Turkish dictionary – You will be advised by the class teacher when to purchase this and the exact edition to purchase 

 

Additional for Year 5 and 6 only 

• A Geometry set containing at least a selection of set squares, a pair of compasses and a protractor  

• You will be advised by the class teacher when your child requires an ink pen, mathematical calculator and Revision 

Guides 

 

* In the event of online learning, students will need to have access to a  laptop, desktop computer or tablet at home.  
These devices should have functioning audio/video capabilities and internet connection capabilities. 
 

Years 7 – 13 
 
A pencil case containing the following items: 

• Selection of HB pencils 

• White rubber 

• Pencil sharpener 

• 3 Glue sticks 

• 30cm transparent ruler 

• Set of colouring pencils 

• Set of coloured felt tipped pens 

• Pair of round tipped scissors 

• Highlighters 

• Geometry set 
 

• A4 size whiteboard + pack of non-permanent whiteboard pens – only when advised by your teacher 

• Large loose T shirt (an old large adult one is best) to use as an art overall 

• USB Flashdrive 

• Casio fx85GTPlus scientific calculator (Years 7 to 11) + A-level mathematics students 

• IB mathematics students need  a TI 84 PLUS calculator 

• Language dictionaries – only when advised by your teacher 

• Small pack of tissues for personal use 

• Non-glass water bottle to be taken home daily, washed and refilled 

 

Additional for Year 12 and 13 only 

• Lever arch files and dividers – quantity required will be in accordance with the number of subjects being taken by 

each student 

• One pad of punched and lined A4 paper  

 
* In addition to the above, it is strongly advised that all Secondary students have their own individual laptop/desktop 
computers or tablets at home or prioritised access to such. It is important that these devices should have functioning 
audio/video capabilities and internet connection capabilities. 

Revised July 2021 
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Malzeme Listesi 
 
Okulumuz açıldığı zaman çocuklarımızın yanlarında  getirmeleri  gereken malzeme listesini, sınıflarına göre ayrı ayrı 
hazırlanmış halini aşağıda bilgilerinize sunuyoruz.  Sadece, öğretmenleri tarafından ileride alınabileceği belirtilen malzemeler, 
daha sonra belirtilecek tarihlerde alınabilecektir.  
 
Dönem başında ve ders yılı süresince, çocuğunuzun sınıfta daha iyi ve verimli çalışabilmesi için, tüm malzemelerinin eksiksiz  
olduğunu lütfen kontrol ediniz. 
 
Bu malzemeleri, okulumuzun satış dükkanından veya bölgenizdeki kırtasiyecilerden alabilirsiniz.  
 
Lütfen tüm malzemelerin üzerine, çocuğunuzun adı ve soyadının yazılmasını unutmayın. 
 
7. sınıftan 11. sınıfa kadar olan öğrencilerimize ‘Homework Diary’ ders yılı başında verilecektir.  Yıl içerisinde bunu kaybeden 
öğrencilerimiz, yenisını satın almaları gerekmektedir.  
 
 

Pre-Nursery: 
 

• A4 boyutunda plastik dosya - Resim çalışmaları ve kütüphane kitapları için kullanılmak üzere  

• A4 boyutunda geniş klasör - Herhangi bir renk ve dizayn  

• 1 paket ıslak mendil - Sınıfta kullanılmak üzere (her dönem de bir paket istenecektir) 

• 1 paket kağıt mendil -Sınıfta kullanılmak üzere (her dönem de bir paket istenecektir) 

• Yedek kıyafet (iç çamaşırı ve sadece sınıf içerisinde giyilecek ayakkabılar da dahil) okul beden eğitimi çantası 
içerisinde bulundurulacak bir plastik poşete  konmalıdır 

• Evde günlük temizliği yapılarak doldurulacak su matarası 

• Dışı yıkanabilir minder (yaklaşık 30cm x 30cm), yıkanabilir bebek battaniyesi ve yıkanabilir bebek yatağı çarşafı  

• Bezler, ıslak mendil ve pişik kremi 

• Gerekirse yorgan 
 

Nursery: 
      

• A4 boyutunda plastik dosya - Resim çalışmaları ve kütüphane kitapları için kullanılmak üzere  

• A4 boyutunda geniş klasör - Herhangi bir renk ve dizayn olabilir 

• 1 paket ıslak mendil - Sınıfta kullanılmak üzere (her dönem de bir paket istenecektir) 

• 1 paket kağıt mendil -Sınıfta kullanılmak üzere (her dönem de bir paket istenecektir) 

• Yedek tam takım okul üniforması (iç çamaşırı ve sadece sınıf içerisinde giyilecek ayakkabılar da dahil) okul beden 
eğitimi çantası içerisinde bulundurulacak bir plastik poşete  konmalıdır 

• Evde günlük temizliği yapılarak doldurulacak su matarası 

• Dışı yıkanabilir yastık (yaklaşık 30cm x 30cm), yıkanabilir bebek battaniyesi ve yıkanabilir bebek yatağı çarşafı  
 

Reception: 
 

• A4 boyutunda plastik zipli dosya - Resim çalışmaları ve kütüphane kitapları için kullanılmak üzere  

• A4 boyutunda geniş klasör - Herhangi bir renk ve dizayn olabilir 

• 1 paket ıslak mendil - Sınıfta kullanılmak üzere (her dönem de bir paket istenecektir) 

• 1 paket kağıt mendil -Sınıfta kullanılmak üzere (her dönem de bir paket istenecektir) 

• Yedek tam takım okul üniforması (iç çamaşırı dahil) okul beden eğitimi çantası içerisinde bulundurulacak bir plastik 
poşete  konmalıdır 



  
 

 

THE ENGLISH SCHOOL OF KYRENIA 
an exceptional school 

                             

Bilim Sokak 
Bellapais – Kyrenia 
North Cyprus 
Kibris – 99320 
 

Phone: +90 392 815 0420 
Fax: +90 392 815 7140 
Email: info@englishschoolkyrenia.org 
Web: englishschoolkyrenia.org 

 

• Evde günlük temizliği yapılarak doldurulacak su matarası 

• Dışı yıkanabilir yastık (yaklaşık 30cm x 30cm), yıkanabilir bebek battaniyesi ve yıkanabilir bebek yatağı çarşafı  
 

1. & 2. Sınıf 
 

• Okul pantolonu/şortu veya eteğinden oluşan tam takım yedek bir üniforma seti (iç çamaşırı ve bir çift okul çorapları 
dahil). Eğer çocuğunuzun tuvalet kazaları yaşayabileceğini düşünmüyorsanız, bu seti göndermeniz gerekli değildir. 

• Kağıt mendil – yaklaşık, her dönem için 1 büyük kutu  

• Islak mendil  –  yaklaşık, her dönem için 1 büyük kutu 

• Kılıfı yıkanabilen bir yastık  – yaklaşık 30cm boyutunda kare şeklinde 

• Bir adet büyük T-Shirt ( resim dersinde giyilecek, kullanılmış ve büyük olabilir) 

• Evde günlük temizliği yapılarak doldurulacak olan su matarası 

• İki adet silinebilir beyaz-tahta kalemi (okul mağazasından satın alınabilir) 

• Ingilizce ve Türkce okuma kitapları için 2 tane A4 boyutunda plastik fermuarlı dosya (2 farklı renk, bir tanesi kırmızı 
olacak) 

• ‘Maths No Problem’ öğrenci çalışma kitabı – ESK muhasabe ofisinden satın alınacaktır 
 
İçinde aşağıdakiler bulunan bir tane kalemlik: 

• 2 adet Helix veya Staedtler HB silgisiz kurşunkalem 

• Bir küçük set renkli kuruboya kalemleri 

• Bir set renkli keçe uçlu kalem 

• Kalemtraş 

• 2 adet yapışkan (stik) 

• Küçük cetvel 
Çocukların okula markalı eşyalar, ‘Smiggle’ gibi, getirmeleri yasaktır.  Bu gibi eşyalar sınıfta çocuklarının dikkatlerinin 
dağılmasına yol açabiliyor.  Bu terz eşyaların kaybolması çocuklarda stres yarattığı gibi öğretmenler için de zaman kaybına yol 
açabiliyor.  ‘Kokulu’ malzemeler de ESK kurallarına uymamaktadır.  Lütfen çocuklarınızın derslerinde ve eğitim ortamlarında 
huzurlu olmalarını sağlamak için okula getirecekleri malzemelerin basit ve daha doğal ürünlerden yapılmış olmasına dikkat 
ediniz.  
 

3. - 6. Sınıf 
 
 İçinde aşağıdakiler bulunan bir tane kalemlik:  

• 2 adet Helix veya Staedtler HB kurşun kalem, (silgisiz) 

• Küçük silgi  

• Kalemtraş 

• Yapışkan (stick) 

• Küçük cetvel 

• Bir set renkli kalem  

• Bir set renkli keçe uçlu kalem 

• Yuvarlak uçlu küçük makas 
Çocukların okula markalı eşyalar, ‘Smiggle’ gibi, getirmeleri yasaktır.  Bu gibi eşyalar sınıfta çocuklarının dikkatlerinin 
dağılmasına yol açabiliyor.  Bu terz eşyaların kaybolması çocuklarda stres yarattığı gibi öğretmenler için de zaman kaybına yol 
açabiliyor.  ‘Kokulu’ malzemeler de ESK kurallarına uymamaktadır.  Lütfen çocuklarınızın derslerinde ve eğitim ortamlarında 
huzurlu olmalarını sağlamak için okula getirecekleri malzemelerin basit ve daha doğal ürünlerden yapılmış olmasına dikkat 
ediniz.  
 

• A4 büyüklüğünde bir beyaz-tahta ve bir paket silinebilen beyaz-tahta kalemi (okul mağazasından satın alınabilir) 

• Okuma kitapları ve ödev kağıtları için 3 tane A4 boyutunda plastik fermuarlı dosya (3 farklı renk, bir tanesi mutlaka 
kırmızı olacak) 



  
 

 

THE ENGLISH SCHOOL OF KYRENIA 
an exceptional school 

                             

Bilim Sokak 
Bellapais – Kyrenia 
North Cyprus 
Kibris – 99320 
 

Phone: +90 392 815 0420 
Fax: +90 392 815 7140 
Email: info@englishschoolkyrenia.org 
Web: englishschoolkyrenia.org 

 

• Kişisel bakım için birer küçük kutu kağıt ve ıslak mendil  

• Bir adet büyük T-shirt (resim dersinde giyilecek, kullanılmış ve büyük olabilir) 

• Evde günlük temizliği yapılarak doldurulacak olan su matarası 

• Sadece 3. Sınıflar için: Bir adet Yamaha YRS-23 blok flüt (okul üniforma mağazasından satın alınabilir) 

• ‘Maths No Problem’ öğrenci çalışma kitabı – okuldan satın alınacaktır 

•  Oxford School Dictionary and Thesaurus ikisi bir arada (ISBN: 978092756923) - okuldan satın alınacaktır 

• Türkçe Sözlük – Türkçe Öğretmenleri alınacak sözlüklerin hangi tarihli baskısı olacağını öğrencilere duyuracaktır  
 

5.ve 6. sınıflar için ilave olarak: 
 

• Geometri seti -   çeşitli kare setleri, iletki ve pergel içermelidir 

• Mürekkepli kalem, Hesap Makinesi ve ders tekrar kitapçığı - Öğretmenin belirttiği  zamanda alınacaktır. 
 
*Öğrencilerinin evde kulanabilecekleri laptop/masa üstü bilgisayar ya da tabletlerin olması gerekliliğinin önemini 
belirtmek isteriz. Bu cihazların ses/video ve internet kapasitelerinin  yeterli olması da oldukça önem taşımaktadır. 
 

7. – 13. sınıf 
 
         İçinde aşağıdakiler bulunan bir kalemlik:  

• Çeşitli HB kurşun kalemler (silgisiz), 

• Silgi  

• Kalemtraş 

• 3 adet yapışkan (stick) 

• 30 cm’lik transparan cetvel 

• Bir set renkli kalem  

• Bir set renkli keçe uçlu kalem 

• Küçük makas (yuvarlak uçlu) 

• Çeşitli markerler   

• Geometri seti 
 

• A4 büyüklüğünde beyaz-tahta ve bir paket silinebilen beyaz-tahta kalemi - öğretmenin istediği zaman alınacaktır. 

• Bir adet büyük T-shirt (resim dersinde giyilecek kullanılmış ve büyük olabilir) 

• USB Flashdriv 

• Casio fx85GTPPlus bilimsel hesap makinesi (7.-11.Sınıflararası öğrenciler) + A-level matematik sınıfı öğrenciler 

• IB matematik sınıfı öğrenciler için TI 84 PLUS hesap makinesi 

• Sözlük – öğretmenin istediği zaman alınacaktır 

• Bir küçük kutu kağıt mendil  

• Her gün temizlenmek üzere eve geri götürülecek, cam olmayan, bir su matarası 

 
Sadece 12 ve 13. sınıflar için ilave olarak: 

 

• Lever Arch Dosyaları ve Ayıraçları – gerekli sayı miktarı her öğrencinin aldığı ders sayısına göre olacaktır 

• I adet bloknot delikli ve çizgili A4 kağıdı  
 
 

*Ortaokul ve lise öğrencilerinin evde kulanabilecekleri,  kişisel  ya da kolayca erişim sağlayabilecekleri  laptop/masa üstü 
bilgisayar ya da tabletlerin olması gerekliliğinin önemini belirtmek isteriz. Bununla birlikte bu cihazların ses/video ve 
internet kapasitelerinin  yeterli olması da oldukça önem taşımaktadır. 
 

Temmuz 2021’de yenilendi 


