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Under vecka 16 har vi pratat om årstiden våren. Barnen har uppmärksammat vårtecken under 
veckan och vi har sett allt från harar som byter päls till gråsuggor och citronfjärilar. På fredagen 
gick till Hjorthagen för att se vilka vårtecken vi hittade, spännande! 

Under vecka 17 kommer vi att uppmärksamma vilka djur som kommer fram på våren. Vi kommer 
även att delta i Håll Sverige Rent och plocka skräp på torsdag. Vi plockar skräp efter mellis men 
håller oss i närområdet, ring om ni inte hittar oss. Vill man läsa mera om denna dag så besök  
http://www.hsr.se/vi-haller-rent 

Nu när det blir varmare behöver barnen sina vattenflaskor igen, så kontrollera att barnen har med 
sig en vattenflaska med namn på. Det varma vädret gör också att barnens ytterkläder måste 
uppdateras. Tunna och regntåliga kläder behövs. På eftermiddagarna räcker det ofta med tunna 
överdragsbyxor och en fleecetröja eller en tunn jacka.  

Att spela kulor är populärt bland de större barnen, men vi tar inte med oss kulor till förskolan. Vi 
har också uppmanat våra förskolebarn att inte spela och inte ta emot kulor när vi är på stora gården. 
De får gärna titta på och lära sig reglerna, men vi vill undvika tråkigheterna som spelet kan föra 
med sig.  

För en säkrare skolväg för alla barn har skolan nu infört ett system för trafikflödet. Följ länken för 
att se flödet: https://gripsholmsskolan.se/trafikflode-gripsholmsskolan/ . 

Lördag 21/4 mellan 11-15 kommer fästingbussen att stå med utanför djuraffären vid Coop i 
Mariefred. Alla som har anknytning till Gripsholmsskolan får 10% rabatt om man säger 
”Gripsholmsskolan” innan betalning. 

3 maj kl. 19:00 kommer föräldrarådets möte att hållas. Där kan man ställa frågor som berör övriga 
ärenden. Frågor som berör vår verksamheten riktas till annika.barnlund@gripsholmsskolan.se. Om 
man har ärenden till föräldrarådet så mailar man lena.hammarsten@tranarportalen.se eller 
gusohm@gmail.com   

Vi vill nu veta vilket behov ni har av omsorg under sommaren och klämdagarna (30.4 och 11.5). 
Vänligen fyll i länken senast 30 april. https://goo.gl/forms/e1gx7i3zKknk4bz92 

Den 22 maj kommer vi att åka på utflykt. Vi behöver er hjälp för att ta oss till Högsjön gård, cirka 3 
mil från Mariefred. Vi startar kl. 8:15 och åker tillbaka ungefär kl. 10:00. Kontakta Annika 
(annika.barnlund@gripsholmsskolan.se) om du/ni kan hjälpa till med skjuts. 

 Veckans tecken: Shorts, svettas och keps 
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Vecka 16:  
Måndag: Gripsnäs kl. 14:30 —> 
Tisdag: Vi träffar faddrarna kl. 9:00 
Onsdag: Mulle för hattifnattarna 
Torsdag: Skräpplockardag kl. 14:00 —> 
Fredag: Lottenlund kl. 13:00 —>. Vi tar med oss mellanmål.  

Vi önskar er en trevlig helg!  
Mumintrollen 0701821128 
Hattifnattar 0701821127


