
Veckobrev v. 23 
Skolan är stängd 5-6 juni. Eftis håller öppet 5 juni för de elever som är anmälda.


På onsdag städar vi undan inför sommarlovet. Alla läsepåsar och böcker måste då lämnas in. 
Det är flera vita pärmar som jag skickat hem arbetsblad i som jag saknar. Ett par läsepåsar 
har jag inte sett på några veckor, så ta en extra titt hemma så att allting kommer till 
skolan. Ifall eleverna har lånat hem en bok från skolans bibliotek ska även den lämnas in på 
onsdag.

Ta med en väska/ryggsäck till skolan på onsdag då vi skickar hem allt material eleverna 
jobbat med under skolåret. 


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:-


På skolavslutningen 9 juni samlas vi på innergården kl. 8.15 för att sedan klassvis gå ner till 
fotbollsplan där avslutningen hålls. Programmet tar ca 1 timme. Pingvinerna uppträder med 
en sång tillsammans med Isbjärnar och förskoleklasserna Järvar och Lodjur. Efter sista 
programpunkten samlas vi i vårt klassrum innan det är dags för glass på innergården. Eftis 
tar vid efteråt. Den här dagen ber vi er parkera bilarna på Apotekarängen. Hör av er ifall ni 
har frågor.


Ta en titt i klädhallen och i rummet där alla kvarglömda kläder finns ifall ni saknar kläder 
från det här skolåret. Vecka 28 tömmer vi rummet och skänker alla kläder som finns där till 
välgörenhet.


Även om skolåret nu har nått sitt slut vill jag än en gång lyfta fram vikten av läsning. Jag 
hoppas förstås att eleverna läser regelbundet i sommar för att upprätthålla kunskaperna 
och fortsätta den fina läsutvecklingen de påbörjat.


Jag vill passa på att önska alla ett riktigt, riktigt skönt och långt sommarlov. Jag hoppas 
alla får njuta av sol, bad och slappa dagar (och kanske en glass eller två!)


Skolåret 2017-2018 inleds onsdag 23 augusti kl. 8.15 på fotbollsplan.


Viktiga datum: Klämdag 5.6, skolavslutning 9.6, 


Glad nationaldag


önskar Hanna, Anna och Oskar     




Veckoschema v. 23 

Klasslärare: Hanna Alenius 
Stödpersoner: Anna Ingbro och Oskar Nilsson

Hemläxor
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