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Så kom den efterlängtade snön som länge lyst med sin frånvaro och äntligen har vi fått njuta av 
lekar som snön ger inspiration till! Tillsammans har vi bl.a. haft kul i pulkabacken, skapat snö-
änglar, en och annan snöboll har det också blivit. Vill ert barn åka pulka på förskolan är det tvång 
att ha hjälm på huvudet - vi vårdar ömt det käraste ni har och hoppas att ni respekterar detta. Ni som 
har en hjälm hemma får gärna ta med en namnmärkt sådan och hänga den på barnets plats i 
kapphallen (precis så som Paula meddelade på SchoolSoft i början på veckan). I samband med 
Paulas meddelande fick ni även kännedom om anledningen till hennes frånvaro den senaste tiden, 
nu har dock läkaren gett henne klartecken att komma tillbaka på jobb inkommande måndag - något 
hon verkligen ser fram emot! 

Under veckan inföll fettisdagen, vilket köket firade med att göra små semlor till oss alla. Mycket 
uppskattat och snällt av dom. Tack till köket som gör det där lilla extra (utöver våra fantastiska 
måltider!) som får oss att uppskatta vardagen lite mer. 

Det börjar också bli hög tid för Gripsholmsskolans egna melodifestival, något vi självklart vill ta 
del av! Under de tre kommande torsdagseftermiddagarna (v. 10-12) kl. 14:45-15:30 kommer vi  
med anledning av skolans ”Mello” befinna oss i gymnastiksalen som publik för att ta del av skol-
barnens fina uppträdanden. Ni är hjärtlig välkomna att hämta era barn från gymnastiksalen dessa 
torsdagar, kom bara ihåg att smyga in och ut för att inte störa de som uppträder - tack! 

Ett par viktiga datum på kommande: 

• 9/3 2020 = Gripsholmsskolan har planeringsdag, förskolan och Eftis har dock öppet som vanligt 
men kommer ha betydligt färre barn på plats. 

• 16/3 2020 = vi inleder fadderverksamheten med en träff med årskurs 5. De barn som eventuellt är 
lediga denna dag är, om möjligt, välkomna till förskolan kl. 8:45-10:00 för att vara med trots allt! 

• 17/3 2020 = vi är inbjuda till en Skattjakt i Mariefreds kyrka - spännande! Vi behöver vara på 
plats i kyrkan kl. 09:00 denna morgonen och kommer därmed starta promenadtåget från förskolan 
kl. 08:40. Om man vill kan man komma direkt till kyrkan, men vänligen meddela någon i 
personalen eller anteckna det i SchoolSoft om ni väljer det alternativet! 



Mymlornas veckoschema 

>> vi fortätter vårt värdegrundsarbete kring samarbete, hjälpsamhet och gemenskap. Utöver detta 
ska vi bekanta oss mer med Mariefreds kyrka med tanke på den kommande skattjakten. Vi hoppas 
även att snön får ligga kvar, eftersom vi har några experiment att göra som kräver snö. 

>> om det sker ändringar i vårt aktuella veckoschema informerar vi alltid om dem via SchoolSoft, 
ta därför för vana att läsa SchoolSoft dagligen, eller så väljer ni att tillåta pushupnotiser under era 
inställningar så går ni inte miste om något!  
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MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

07:00 Frukost Frukost Frukost Frukost Frukost

Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

09:00

Rörelsestund i 
gy-salen  

(samling i 
Mymlornas vrå 

kl. 08:30!)

Skogsutflykt till 
Hjorthagen

Musikstund 
Skapande 

verksamhet

Musikstund 
Skapande 

verksamhet
Utevistelse

10:30 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch

Vilostund Vilostund Vilostund Vilostund Vilostund

Fri lek Fri lek Fri lek Fri lek

Sagostund: 
Veckans 

flanosaga
Sagostund Sagostund

Vi går på stadspromenad 
till Mariefreds kyrka men 
är tillbaka på förskolan 

till mellis kl. 13:30 
Sagostund

13:30 Mellanmål Mellanmål Mellanmål Mellanmål Mellanmål

Utevistelse Utevistelse Utevistelse Mello i gy-salen            
kl. 14:45-15:30 Utevistelse

16:45 Sammanslagning 
med Eftis

Sammanslagning 
med Eftis

Sammanslagning 
med Eftis

Sammanslagning med 
Eftis

Sammanslagning 
med Eftis

Veckans tecken  

mars >> https://teckensprakslexikon.su.se/ord/01551 
snö >> https://teckensprakslexikon.su.se/ord/02775 

pulka >> https://teckensprakslexikon.su.se/ord/00723 

https://teckensprakslexikon.su.se/ord/01551
https://teckensprakslexikon.su.se/ord/02775
https://teckensprakslexikon.su.se/ord/00723
https://teckensprakslexikon.su.se/ord/01551
https://teckensprakslexikon.su.se/ord/02775
https://teckensprakslexikon.su.se/ord/00723
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En VIKTIG påminnelse: 

På grund av nöt- och äggallergier hos några barn på förskolan uppmanar vi er alla att vara extra 
noggranna med hygienen innan ni anländer till förskolan. Exempel: om ert barn äter ett kokt ägg till 
frukost, glömmer att tvätta händerna och sedan leker med en leksak på förskolan som barnet med 
äggallergi sedan vidrör så kan denne få en allergisk reaktion - TACK för visad hänsyn! 

Med önskan om en solig och snöig helg, 
Paula, Erika, Patricia och Emma 

  

Vid frågor: 

Mymlorna: 070 189 81 04 
Hemulerna: 070 189 81 03 
Hattifnattarna: 070 182 11 27  
Mumintrollen: 070 182 11 28  
Öppningstelefon: 070 100 82 37 (Morris: innan kl. 07:00) 
Stängningstelefon: 070 100 82 30 (Eftis: efter kl. 17:00)

Efterlysning 

Saknar Ni något som tillhör Ert barn?  
Berätta och så kan vi efterlysa det i kommande veckobrev! 

(det går utmärkt att skicka ett mail till paula.eriksson@gripsholmsskolan.se om det finns 
önskemål om efterlysningar! Så bifogar vi det i veckobrevet…) 

Korgen med VEMS-kläder - och främst ”kläd-sträcket” ovanför - i vår skohall håller på 
att fyllas på, ta gärna för vana att se över vad som finns där med jämna mellanrum. 
Kanske det är något som tillhör just ert barn..?
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