
Järvarnas veckobrev - vecka 39 

Simning 
Dags för simning igen! Vi samlas vid ”grinden” vid stora parkeringen kl 8.15. Bussen går 8.20. Peter 
tar emot vid ”grinden” på morgonen och följer även med till badet. Själva simningen är 8.45–9.25 
och eleverna är sedan tillbaka i skolan kl 10. Ta med badkläder, handduk och duschsaker, och 
eventuell frukt. Viktigt att man är i tid! 

Lilla Kören kör igång igen! 
Körverksamheten kör igång igen på måndag v. 39. Alla som är intresserade av musik och sång är 
hjärtligt välkomna med! 
Lilla Kören åk 2-3 övar på måndagar 14:30-15:15 i Järvarnas klassrum. Första gången är en ”prova 
på-gång” där alla är välkomna. 
Fr.o.m. v. 40 kommer bara de med som verkligen vill vara med i kören, och då vill jag att ni föräldrar 
ska maila mig och anmäla namnet på ert barn och klass till mig på 
cindy.viinikka@gripsholmsskolan.se.  
Jag behöver alltså få in en anmälan av er för att eleven ska vara med i kören. Kören kommer nu att 
börja med att öva inför FN-dagen 24.10, var 
de uppträder med några sånger i samband med Mariefreds FN-dagsfest i kyrkan. Hoppas på att få 
träffa många sångglada elever! /Cindy 

Matsalen 
Vi har nu fått en ännu finare matsal! Ett nytt stort salladsbord och även nya dryckesstationener är 
på plats. Vi har även pratat om vikten att ta både av något från salladsbordet och av själva maten. 
Samtidigt vill vi att ni pratar hemma om att man bara tar så mycket mat som man orkar äta upp. 
Att det är bättre att ta flera gånger än att lasta på för mycket.  

Gamla trasiga leksaker 
Under vecka 40-42 kommer vi att delta i ett projekt ”Skapande skola”. Till det projekt behöver vi 
gamla, gärna trasiga leksaker. Om ni har några att skänka är det bara att ta med till skolan! 

Frånvaro 
På måndag och torsdag är Ulrika på utbildning, och Andreas är vikarie. Om era barn blir sjuka 
frånvaroanmäler ni det så snart som möjligt till: ulrika.perna@gripsholmsskolan.se, 
cecilia.sandberg@gripsholmsskolan.se, peter.halldin@gripsholmsskolan.s 

Ha en bra vecka! 
Hälsningar Cissi, Ulrika, Andreas och Peter  
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V. 
39

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

08.15
09.00

Simning 

💦  💦  💦  

Samling 8.15 vid 
”grinden” 

Bussen avgår exakt 
8.20. Var i tid!

Svenska 
Tyst läsning  

Matematik 
Problemlösning 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Additon med 

tiotalsövergång 
s. 50-53 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Vi övar  

s. 54-57

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Räkna klart  

s. -57 

9.00 
9.30

Rast Rast Rast

9.30 
10.15

Simning 

💦  💦  💦
Engelska 

Back to School 
Fraser/dialog 
Göra egen film

Musik So/Svenska 
Återvinning/Sopor

Idrott 
(Ute, ombyte) 

Löpning 

10.15 
11.00

Svenska 
Tyst läsning  
Veckans ord

Idrott 
(Inne, ombyte) 

Livvakt 

Idrott 
(Inne, ombyte) 

Gladiator 

Svenska 
Veckans ord 
Äppel/Päppel

11.00 
12.00

       LUNCH + RAST

12.00 
12.45

Matematik 
Hela tiotal 
s. 46-49

No/
Svenska 

Kretslopp/kompost 

Svenska 
Veckans ord 
Äppel/Päppel 

Småslöjd/
Bild 

Sy

SVENSKA 
Göra klart

12.45 
13.30

Engelska 
Fraser/dialog

Engelska 
The game 



Läxor
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Alla läxor för veckan 
delas ut.  

Svenska: 
Läs kapitel 4,  
s. 24-29 i 
Diamantjakten 
och gör s. 6 i 
läxboken. 

Veckans ord: 
blad, blev, blir, blivit, 
bra, fråga, fram, från, 
sko, skog 

Matteläxa: 
Mattepapper 

Alla läxor lämnas in. 
Det blir även förhör av 

veckans ord.


