
Veckobrev 
v. 21 

Tack till alla som medverkade vid förskolans dag. En rolig dag som gick i vattnets och 
lekens tema. Vi har under veckan jobbat med vattnets kretslopp, planterat i petflaskor, 
lekt med vattenbanan och gjort olika vattenexperiment. Det är kul med vatten!

På söndag den 26/5 är det morsdag och vi vill bjuda in alla mammor, mormödrar, 
farmödrar eller annan vän till barnen på morsdagsfrukost fredagen 24 maj. Frukosten 
serveras mellan 6:30 och 9:00. 

Onsdag  den  29/5  kommer  barnen  födda  år  2014  att  besöka  familjen  Porsbjer  på 
Blombacka  gård  i  Stallarholmen.  Vi  behöver  flera  som  kan  följa  med  och 
skjutsa  denna dag, hör av er snarast till Emma.Vi startar från förskolan kl 08.15 
och beräknar att var åter ca 13.00. Vi kommer att bjuda på lunch till barn och föräldrar 
som deltar.

Onsdag  den  5/6  kommer  barnen  födda  år  2013  att  besöka  familjen  Porsbjer  på 
Blombacka gård i Stallarholmen. Vi startar från förskolan kl 08.15 och beräknar att var 
åter ca 13.00. Vi kommer att bjuda på lunch till barn och föräldrar som deltar.

Vi har en tråkig nyhet som vi måste berätta om: Johanna Innerfors slutar hos oss den 
29/5 då hon fått ett nytt jobb i Lindesberg, stort lycka till Johanna. När Johanna slutar 
kommer Erika Lännström att jobba hos oss på förskolan. 

Under nästa vecka kommer vi få besök av en lärarstudent  som heter Felicia Hästbacka 
och en prao elev hos oss på förskolan. 

På söndag 19/5 kl 11-16 har Gripsholmsskolan outdoor festival med massor 
av roliga evenemang. Ni är varmt välkomna att delta.

Hälsningar från Eftis och förskolan: 
Nu börjar vi närma oss sommaren vilket innebär att det snart är dags för sommareftis 
och sommar på Gripsholms förskola. 
Vi behöver veta om era barn är i behov av omsorg, anmäl även om ni inte är i behov 
av omsorg. 
Vi behöver även få information om ni är i behov av omsorg på klämdagarna i maj och 
juni. 



Anmäl er till Eftis här: https://forms.gle/RzBYBojtk5R7Nbgf8 
Anmäl er till förskolan här: https://forms.gle/478CAEmLa8iUrV3e8
Sista anmälningsdagen är måndagen den 20 maj.

OBS! Planeringsdag i juni ändrad från 17/6 till den 20/6. Förskolan kommer att 
hålla stängt den 20 juni.

___________________ 

Veckans tecken:
Mygga: https://teckensprakslexikon.su.se/ord/03337
Tshirt: https://teckensprakslexikon.su.se/ord/05368
Keps: https://teckensprakslexikon.su.se/ord/01231

Vecka 21

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

Tisdag: Utflykt för barn födda 2013 till hjorthagen, åter ungefär kl. 14:30.
Onsdag:Mulle kl 8.30, liten matsäck och ryggsäck med.                                                     

     Eftermiddagen rörelse för barn födda 2013.
Torsdag:
Fredag: Morsdagsfrukost kl 6.30-9.00.

Trevlig helg!
Vid frågor: 

Hattifnattarna 0701821127  

Mumintrollen 0701821128  

Hemulerna 0701898103  

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