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Veckan har bjudit på regn, sol och snö vilket varit uppskattat av barnen som älskar att 
leka när det är vatten på gården.  Vilket resulterar i härliga leriga kläder som behöver 
lite omvårdnad under helgen.

Torsdag 21 mars är det rocka sockorna, vi firar detta med att ha olika strumpor på oss 
denna dag och Lena Hammarsten kommer och berättar för oss om Downs syndrom 
och rocka sockorna. Rocka sockorna kommer att influera verksamheten hela veckan.

För några veckor sedan fick barnen en lapp med hem där jag bad er ta ett kort på ert 
barn framför er ytterdörr, samt skriva ner vilken adress ni bor på. Detta är kopplat till 
vårt tema Kartan som vi jobbar med. Vi pratar om Mariefred, vart i Mariefred vi varit, 
och hur vi tar oss till skolan. Nästa vecka kommer vi att sätta ut vart vi bor någonstans  
på vår Mariefredskarta så jag ber er att senast måndag den 18/3 maila bilden till mig 
på: michaela.bjork@gripsholmsskolan.se

Vi vill påminna om att vi inte tar 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 tråkigheter som spelet kan föra 
med sig.

Vid sjukdom vill vi att ni meddelar oss när ni är borta och sedan meddelar oss senast 
kl.  15 dagen innan ert  barn kommer tillbaka till  förskolan. Vid feber önskar vi ett 
feberfritt dygn innan barnen kommer tillbaka. Vid magsjuka ska barnen vara friska 
och symtomfria i 48 timmar innan . Vi önskar att ni respekterar detta eftersom det rör 
andra barn, andra föräldrar och personalen.  

Från och med vecka 13 har köket gett en utmaning där vi ska minska matsvinnet, på 
grund av detta börjar vi träna redan nästa vecka. Denna vecka har det gått jättebra för 
barnen att lägga upp själva och vi upplever att flera äter mer mat än de gjort tidigare. 
Vi önskar att ni diskuterar med era barn att de inte behöver ta någon mat de inte vill 
ha, utan bestämmer själva vad som ska ligga på deras tallrik.
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Veckans tecken:

Rocka sockorna: 
Karta: https://teckensprakslexikon.su.se/ord/07287
Väst: https://teckensprakslexikon.su.se/ord/10510 

Vecka 12 

Måndag: Rörelse för barn födda 2014. Skolförberedande undervisning för barnen       
       födda 2013.  

Tisdag: Utflykt för barn födda 2013, åter ca 14.30.
Onsdag: Mulle kl 8.30, liten matsäck och ryggsäck med.

     Rörelse för barn födda 2013.
Torsdag: Lena Hammarsten 9.00-10.00
Fredag: Samling med Linda. Fredagskul!
________________

Trevlig helg!

Vid frågor: 

Hattifnattarna 0701821127  

Mumintrollen 0701821128  

Hemulerna 0701898103  

Eftis, stängningstelefon (kl. 17-18) 070-100 82 37 
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