
Hejsan allihopa! 

Från och med denna vecka kommer Myror och Nyckelpigor två gånger i veckan att ha musik i musiksalen, som 
finns i högstadiets lokaler. Vi kommer då att sjunga adventssånger och öva inför vårt julfestprogram. VIKTIGT 
att alla kommer i tid speciellt på fredagar eftersom vi då går iväg till högstadiet kl. 8.20! 

Julen närmar sig med stormsteg! I december kommer vi att  
öppna den första luckan i klassens gemensamma julkalender. Det 
bästa är att du får vara med och påverka innehållet i julkalendern, 
kul eller hur? Jag vill att du hämtar med en liten julklapp till 
klassens julkalender. Tänk på att julklappen inte får vara dyr (max 
20 kr), och att den ska passa till både en pojke och en flicka. Välj 
inte heller något ätbart (pga allergier). Du ska ha slagit in julklappen 
hemma så att innehållet inte avslöjas. Varje morgon kommer en elev 
att få öppna dagens lucka och få en liten överraskning…  
  
Nu har vi äntligen fått fina lådor för kvarglömda kläder och de finns innanför ytterdörren i vår korridor.Ta som 
vana att med jämna mellanrum kolla om det finns kläder som tillhör era barn i dessa lådor. De töms till julen och 
inför sommarlovet. 

Jullov på Eftis och förskolan Eftis och förskolan har öppet  2-4/1. Anmäl er om ni är i behov av omsorg, 
anmäl även om ni inte är i behov av omsorg. Eftis och förskolan har stängt vecka 52, 27-28 december. Om ni 
är i behov av omsorg under dessa dagar kontakta administratör Sista anmälningsdatumet är 2/12. Camilla 
Wandin på camilla@gripsholmsskolan.se Sista anmälningsdatumet är 2/12. 
Anmäl er till förskolan här: https://goo.gl/forms/FkaslZb68cVSIkb82  
Anmäl er till Eftis här: https://goo.gl/forms/G2EIPUGyaY0LzCS03  

VIKTIGT! Vi kommer som vanligt att vara ute i alla väder så kom ihåg att fylla på lådan i hallen med 
extrakläder. Regnjacka och regnbyxor samt gummistövlar behöver också finnas! Vi önskar att alla klär 
sig enligt väder och temperatur. 

Kom ihåg att sjukanmäla genom att skicka sms till mig. 
Fanny: 070-181 90 53 

Ha en fantastisk vecka! 
// Fanny 
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VECKOSCHEMA 
Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15 Svenska 

Livet i 
bokstavslandet: 
Allt som hänt 

är historia 

Sagostund

Idrott inne 
(ombyte och 

handduk med)  

Lekar i 
gymnastiksalen

Matematik 

Fler och färre 
Sida 39

Svenska 

Vad är en 
mening? Trulle 

vet svaret!

Musik 

Vi sjunger 
advents- och 
julspelssånger

9.00                                                R  A  S  T           

9.30 Matematik 

Fler och färre 
Sida 38

Svenska 

Högläsning

Idrott inne 
(ombyte och 

handduk med) 

Redskapsbana

Matematik 

Fler och färre 
Sida 40 

  

Musik 

Vi sjunger 
advents- och 
julspelssånger

10.30                                                    L  U  N  C  H     +     R  A  S  T

11.30 Småslöjd 

Vi syr sykord 

NO 

Djuren 
förbereder sig 
för vintern: 

fåglar  

Musik 

Vi sjunger 
advents- och 
julspelssånger

Engelska 

Good morning, 
good night

Göra klart 

12.15 

13.30

Fri lek ute 
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