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Under veckan som gått har vi bekantat oss med världen. Vi har sett på världskartan och pekat ut var 
vi varit. Vi har också uppmärksammat vad de olika färgerna på kartan innebär. Grönland med all snö 
och is var mest intressant. Vi har fokuserat på öknen, regnskogen och korallreven och de djur som 
lever där. Från världen fortsätter vi nu till våra olikheter och likheter. Vi uppmärksammar Rocka 
sockorna på onsdag. Barnen får gärna ha på sig olika strumpor för att uppmärksamma dagen. Läs 
mer på  http://www.svenskadownforeningen.se/rocka-sockorna/.  

Emma är borta på torsdag och fredag. Viliina kommer i hennes ställe. 

Snart är det dags för påsklov. Gripsholms förskola öppet 3-6 april. Meddela här om ni är i behov av 
omsorg, meddela även om ni inte är i behov av omsorg. Sista anmälningsdagen är 21 mars.  

Nu när vädret blivit mildare är det viktigt att ni ser igenom era barns lådor. Blöta strumpor, skor och 
byxor är ett förekommande fenomen de dagar vi har plusgrader, så se gärna till att barnen har två par 
extra strumpor och byxor. Påminner även att ta hem hjälmar och skidor.   

Vi uppmanar er också att ta hem era barns kuddar och filtar för tvättning. På så sätt försöker vi 
eliminera oönskade bakterier och tråkiga sjukdomar.   

Egna saker har börjat dyka upp på förskolan, allt från läppglans till extra kläder som det ska bytas 
om till. Vi behöver er hjälp med att låta dessa saker stanna hemma. 

Sista anmälningsdagen till Tough Viking Kids är 23 mars! Se mailet från Ulrika som ni fick i januari. 

Veckans tecken: Vi fortsätter att öva gaffel, kniv och sked.  

Vecka 12:  
Måndag: Gripsnäs kl. 14:30 —> 
Tisdag:  Mulle 9.00-10.00 
Onsdag: Rocka sockorna. Mumintrollen får besök av Lena Hammarsten kl. 9:30.  
Torsdag:  Lottenlund kl. 14:30 —> 
Fredag: Fredagsmys kl. 14:00-> 

Vi önskar en trevlig helg!  
Mumintrollen 0701821128 
Hattifnattar 0701821127 

http://www.svenskadownforeningen.se/rocka-sockorna/
https://goo.gl/forms/6yq4JwZUwu0mKIGP2

