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Vi har haft ännu en skön vecka med era fantastiska barn. Det gråa vädret har varit med 

oss även denna vecka med en härligt lerig utegård, vilket resulterar i härligt leriga 

barn. Fredagen bjöd på solens strålar vilket var väldigt uppskattat.

Faddrarna kom och besökte oss i tisdags och det är alltid väldigt uppskattat av både 

våra barn och av faddrarna. Denna gång var vi inomhus och våra barn fick bestämma 

vad de och sin fadder skulle göra. Flera barn och faddrar valde att leka kurragömma 

och de skrattade och hade roligt. Alltid lika tråkigt när faddrarna måste gå tillbaka till 

skolan.

Utvecklingssamtalen går mot sitt slut och vi vill tacka för alla fina samtal med er 

vårdnadshavare.

Nu börjar den tiden på året då vi är lite hängigare och förkylningar, feber, halsont och 

magsjukor börjar komma. Efter sjukfrånvaro vill vi att ni dagen innan ert barn 

återkommer till oss på förskolan meddelar detta innan kl 14, så vi kan anpassa vår 

personalstyrka ifall även vi är sjuka.

Veckorna går i rasande fart och det är snart advent, vi har denna vecka börjat öva inför 

lucia. Luciafirandet för föräldrar sker fredagen den 14 december kl 8.15 i Mariefreds 

kyrka. Barnen ska senast vara i kyrkan kl 8.00 färdigklädda och klara. 

Vernissagen Vita streck kommer nu till Mariefred och vi har fått veta att vi får 

möjlighet att komma och titta på den i Bokhandelns utställningsrum på Storgatan på 

tisdag den 20/11 kl 12.45-13.15, vi är åter på förskolan till mellis. 



Kansliet påminner: Jullov på förskolan

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.

Anmäl er här: https://goo.gl/forms/FkaslZb68cVSIkb82

Eftis och förskolan har stängt vecka 52, 27-28 december. Om ni är i behov av omsorg 
under dessa dagar kontakta administratör Camilla Wandin på 
camilla@gripsholmsskolan.se på Eftis och förskolan. Sista anmälningsdatumet är 
2/12.

Barn födda 2013

Vi ber er föräldrar till barn på Gripsholms förskola som är födda 2013 att redan nu, dock 
senast den 1 december bekräfta i ett mail till vår kanslist Katarina på adressen 
katarina.hedman@gripsholmsskolan.se såvida ni tackar ja eller nej till en plats i förskoleklass 
ht 2019. Tack!

Vi efterlyser ett par lila fodrade galonbyxor, om någon sett eller råkat få med sig fel 

hem.

Vecka 47 kommer vi ha tre prakoelever hos oss på förskolan, en elev hos varje 

avdelning.

Vecka 47                                                                                                                   
Måndag: Rörelse för barnen födda 2014  
Tisdag: Skapande kl 9.00-10.00.  
Onsdag: Mulle kl 9:00, ryggsäck med liten matsäck och sittunderlag. Rörelse 
för barnen födda 2013                                                          
Torsdag: Musik                    
Fredag: Gymnastiksalen & Fredagskul på eftermiddagen. 

 Tecken v. 47: 

December: https://teckensprakslexikon.su.se/ord/08853

Sjunga: https://teckensprakslexikon.su.se/ord/00521

Musik: https://teckensprakslexikon.su.se/ord/08421 
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Vi önskar er en riktigt trevlig helg!  

Vid frågor kontakta;  
Mumintrollen 0701821128  
Hattifnattarna 0701821127  
Hemulerna 0701898103  
Eftis, stängningstelefon (kl. 17-18) 070-100 82 37


