
Veckobrev v. 47 

Jag vill tacka er föräldrar och elever som jag hittills har träffat på utvecklingssamtalen. 
Tyvärr var jag sjuk på torsdag och fredag, vilket ledde till att flera samtal avbokades. Jag 
har uppdaterat Doodle med nya tider och hoppas att ni som ska omboka/boka ett möte 
hittar en tid som passar er. Hör annars av er så löser vi det. Ni hittar bokningssidan på 
länken bit.ly/zebror17. Kom ihåg att ta med trivselblanketten som jag delade ut i början av v.
45 till samtalet. Välkomna!


Den här veckan ska vi igen träffa Hattifnattarna. De stunder vi umgås med Hattifnattarna är 
guld värda och det är så fint att se hur väl Zebrorna tar hand om sina fadderbarn! Bilder 
från vår senaste träff då vi gick till mulleskogen finns på klassens blogg.


Ulrika hälsar: Vi har det så pass bra att vi kan ha skridskoåkning nu från v. 47 fram till jul 
på fredagens idrottslektioner som vi har på IP. Jättekul! Medtag: skridskor, hjälm, 
tumvantar, halsskydd om man har. Packa gärna allt i en ryggsäck - lättare för eleverna att 
bära. Det finns skridskor för utlåning om man behöver och ett fåtal hjälmar har vi också. 

Man behöver inte ha ombyte och duschgrejer med sig! Väl mött på isen! :)


Årets vernissage kommer att gå av stapeln torsdagen den 30 november med temat ”Finland 
100 år av självständighet”. Vernissagen håller på fram till klockan 18.00. I matsalen har vi 
ett café där eleverna säljer kaffe och fikabröd. Vi ser gärna att föräldrar och barn bakar 
hemma och lämnar in fikabröd under morgonen. Vi kommer också att ha ett lotteri. Alla 
pengar som samlas in går till vår vänskola i Mbuko. Nästa mål med insamlingen är att lärarna 
på skolan i Mbuko ska få komma hit till Mariefred och hälsa på.


Eftis/Klubben hälsar: Fredagen den 15 december stänger Gripsholmsskolan, Eftis och 
Gripsholms förskola kl. 15.15 på grund av personalaktivitet. 

Skolan och förskolan kommer även vara stängd i mellandagarna, 27-29 december. Är ni ändå 
i behov av omsorg dessa dagar meddela Camilla Wandin via mail på 
camilla@gripsholmsskolan.se senast måndagen den 4 december.  

Under jul kommer Eftis och förskolan hålla öppet den 22/12 samt 2-5/1. Anmälningslänk för 
dessa dagar kommer senare.


Ha en fin vecka önskar

Hanna och Oskar


http://bit.ly/zebror17
mailto:camilla@gripsholmsskolan.se


Veckoschema v. 47 
Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

08.30
09.15

Mentor 

Vi startar upp 
veckan

So 

1500-talets 
Sverige

Matematik 

Parallella linjer 
och linjer som 
skär varandra

Matematik 

Mäta vinklar

9.00-10.30 
Idrott 

på IP 

Skridskoåkning

Mer info hittar 
ni i 

veckobrevet!

9.15 
10.00

Engelska 

At the circus

Musikstund 
med 

Hattifnattarna

Svenska 

Hoppet

Svenska 

Hoppet

10.00 
10.30

                                    Rast 

10.30 
11.15

10.30-11.05 
So 

1500-talets 
Sverige

10.30-11.05 
Svenska 

Hoppet

10.20-11.50 
Träslöjd/

textilslöjd 

Oskar - julen/ 
Sabina - 

garngraffiti och 
extra arbeten 

No 

Syror och baser

10.30-11.00 
Tid att gå 

från IP till 
Skolan 
(rast)

11.15
11.50

11.15-12.00 
Idrott Inne 

Med Ulrika

11.05-11.50 
Matematik 

Geometriska 
objekt från 

punkt till linje

Matematik 

Mattestafett

11.00-11.50 
Svenska  

Veckans grej/
Göra klart

11.50 
13.00

Lunch 
     RAst  

13.00 
13.45

13.00-14.30 
No 

Syror och baser

Svenska  

Hoppet

Engelska 

At the circus

Idrott ute 

Med Ulrika

Musik 

Advent- och 
julsånger

14.00-14.45 
Pro/

teknik 
Med Simon

13.45-14.50 
So 

1500-talets 
Sverige

14.00-14.45 
Bild 

Kalevala

Läxhjälp 
14.50-15.15

Läxhjälp 
14.50-15.15


