
Veckobrev 
v. 25 

Vi vill börja terminens sista veckobrev med att tacka er för ett fint läsår och för 
att vi fått tillbringa våra dagar tillsammans med era barn. Vi vill också tacka er för att 
ni firade sommaren med oss i Hjorthagen.  Det var ett vackert och stämningsfullt 
avslut på terminen. Förskolan är öppen i några veckor till, men eftersom vi har färre 
barn på plats  kommer dagsprogrammet att  se lite  annorlunda ut.  Veckans schema 
kommer att skrivas ner på den svarta griffeltavlan i kapphallskorridoren.  Titta på den 
för att hålla er uppdaterade om vad som händer under sommarveckorna.

Vecka 25 jobbar Emma, Ingela, Viliina, Mimmi, Simon, Erika och Carro. Johanna R 
och Michaela är med på lärarnas planeringsdagar under den veckan. Vecka 26 jobbar 
Emma, Ingela, Simon, Mimmi och Carro. Vecka 27 jobbar Emma, Viliina, Mimmi 
och Carro.  Vecka 28-31 är förskolan stängd. 

Vi ber er att tömma barnens lådor och ta hem allt över sommaren. Alla kvarglömda 
kläder från i  år  finns i  idrottssalen,  så om ni saknar något är  det  där ni  ska leta. 
Kläderna kommer finnas där fram till onsdagen 18 juni. 

Meddelande från Emma: 

Hej alla föräldrar


Jag vill börja med att tacka för ert deltagande i vår sommaravslutning. Jag önskar er här nu 
också ett trevligt sommarlov så ses vi igen till hösten. 

Sen tidigare har jag meddelat att vår 5 års-verksamhet kommer att vara uppe på campus från 
och med hösten. Jag behöver nu meddela att renoveringen är försenad och därför kommer vi alla 
att starta nere i våra nuvarande lokaler tillsammans. Vi kommer att ha hela nedre våningen till vårt 
förfogande.  4-åringarna har sin kapphall mot äppellunden medan 5-åringarna har sin kapphall 
mot parkeringen. Jag kommer med mera information när jag vet något. 

Trevlig sommar, Emma



Nästa veckobrev kommer ut på fredag v. 32. 

Förskolan är stängd 20-21 juni. Den 19 juni stänger förskolan redan kl. 15:00, 
hör av er till Emma (emma.vesterlund@gripsholmsskolan.se) ifall ni behöver 
omsorg efter kl. 15. 

Vi önskar er en skön sommar!
Vid frågor: 

Hattifnattarna 0701821127  

Mumintrollen 0701821128  

Hemulerna 0701898103  

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

mailto:emma.vesterlund@gripsholmsskolan.se

