
Vecka 23 hos Isbjörnarna   

Veckan som var


Isbjörnarna har jobbat vidare med skolarbetet denna vecka. Stanna upp och kika på de 
vackra teckningarna i hallen, vi har tecknat av Ångbåtsstationen. Kika även in på bloggen:


http://isbjornarna.blogspot.se/


Kortvecka


Den 6 juni firas Sveriges nationaldag med en röd dag på tisdagen. Dessutom infaller en 
klämdag på måndagen 5 juni. Så det blir ännu en kort vecka. För de som anmält behov är 
fritids öppet på måndagen. 


Nästa års lärare


Nu har Nina lagt ut information om vilka lärare som ska undervisa i de olika klasserna. Jag 
är mycket glad över att jag ska få följa Isbjörnarna även under nästa år! Vi kommer att få 
flytta till ett större klassrum:) Det är fortfarande i vikenhuset men på övre våningen, blir 
kanonbra! 


Linn ska börja studera och kommer inte fortsätta på Gripsholmsskolan efter sommaren. Jag 
vill tacka vår härliga stödperson Linn för det här året och önskar dig all lycka!! 


Papperspåse på onsdag! 


På onsdag kommer vi packa ihop och ta hem alla barnens böcker och alster som vi är färdiga 
med. Några Isbjörnar kommer eventuellt få hem en bläckfisk vars armar behöver flätas då 
inte alla har hunnit klart dessa. Hoppas att ni kan hjälpa dem därhemma för de blir 
verkligen fina! Ta med en påse så att Isbjörnarna kan bära hem sakerna. Tänk på att även 
klädlådorna ska tömmas.


Skolavslutning


På fredag är det dags att tacka för det här skolåret, det har varit roligt och det har gått 
väldigt fort!       


På skolavslutningen önskar vi att ni parkerar på apotekarängen. 


Isbjörnarna träffas på innergården klockan 8.15. Föräldrar tar plats runt konstgräsplanen. 
8.30 börjar inmarschen och programmet pågår till ca 9.30. Sedan samlas vi i klassrummet 
för vårt avslut. Efter det bjuds föräldrar och barn på glass på innergården - mums! Se till 
att säga till Linn eller mig när ni hämtar ert barn även denna dag. 


Kvarglömda kläder


Snart infaller sista chansen att hämta kvarglömda kläder i ”kvarglömd rummet”. Rummet 
töms och kläderna skänks till välgörenhet vecka 28.


Skolsköterksa Marianne hälsar


Onsdag 7 juni kl 15-18 är jag igen på plats på skolan med fästingvaccinationsbussen. Som 
vanligt har alla som har med Gripsholmsskolan att göra 10% rabatt på sprutorna. Vuxen 315:- 
barn upp till 15 år 290:-


Tveka inte att höra av er om ni undrar över något. 


Ha en fin helg!    /Sara & Linn  

http://isbjornarna.blogspot.se/
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