
God Jul!  
Nu går vi in i sista ordinarie veckan innan de flesta barn hos oss 
tar ett långt härligt jullov. Under veckan har vi fortsatt att öppna 
våra luckor i julkalendern, läst brev från Nissen samt övat för 
fullt inför vår terminsavslutning. Under nästa vecka skall vi 
avsluta sådant som är halvfärdigt samt tömma lådor mm inför 
städning.  

• Under nästa vecka vill vi att Ni sänder med en stor kasse tillsammans med Ert 

barn till förskolan. Detta för att vi skall kunna tömma Ert barns lådor inför 

julledigheten. Ni får även då möjlighet att se över Ert barns kläder och fylla på, 

tvätta samt se om något saknas. Vi kommer även i början av veckan att ta bilder 

av omärkta/kvarglömda kläder som hittats under terminen och sätta på 

Schoolsoft så kan Ni se om det är något som tillhör Er. 

• Under jullovstiden kommer hela förskolan (både Viken och Campus) vistas nere 

i Viken-huset. De barn som är på förskolan under dessa veckor kommer att få 

ett separat schema på Schoolsoft. Under jul och nyår har vi flera pedagoger som 

kommer vara lediga så om Ni behöver vara i kontakt med förskolan ber vi Er att 
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Veckobrev 
Mymlor

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 51

 

Händelsekalender 

 

 

Förskolans öppettider 

vid jul och nyår  
Öppet 21- 23.12,  
Stängt 24.12- 3.1 

Öppet 4-5.1 och 7.1.  
Stängt 6.1 och  
8.1(förskolans 

planeringsdag).  

Har Ni frågor ta kontakt 
med rektor Annika.



kontakta oss via telefon eftersom vi inte kollar Schoolsoft då vi är lediga. Tack! Detta veckobrev är det 

sista veckobrevet innan jul, nästa veckobrev sänds ut på vår planeringsdag den 8.1.2021. 

• Om ni vårdnadshavare inte fått tillgång till skolfoton ännu kan ni kontakta Collagefoto.  Kundtjänst 

019-6111030 eller info@collagefoto.se 

• Till sist så vill vi på förskolan gratulera Vendela som igår fick besked om att hon har fått studieplats med 

början efter nyår. Vi önskar henne stort lycka till! Vår rektor Annika har nu påbörjat en 

rekryteringsprocess och kommer med mera info när allt är klart. 

Med önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År! 
Adele, Erika och Vendela
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GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 51

V.51 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
07.00 Frukost Frukost Frukost Frukost Frukost

07.30 Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse Utevistelse

09.15 Utelek 
Lucka nr. 14

Utelek 
Lucka nr. 15

Utelek 
Lucka nr. 16

Utelek 
Lucka nr. 17

Utelek 
Lucka nr. 18

10.30 LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH

11.15 Vila/Sagostund Vila/Sagostund Vila/Sagostund Vila/Sagostund Vila/Sagostund

12.15 Innelek Innelek

Utflykt till Lottenlund 
Vi får mellanmål från 
förskolan så endast 

ryggsäck med 
vattenflaska och 

sittunderlag med!  
Tillbaka på förskolan 

kl. 14.30

Utelek Fredagskul

13.30 MELLANMÅL MELLANMÅL MELLANMÅL MELLANMÅL MELLANMÅL

14.10 Utelek Utelek Utelek Utelek Utelek

16.30 FRUKTSTUND FRUKTSTUND FRUKTSTUND FRUKTSTUND FRUKTSTUND

17.00 Förskolan stänger Förskolan stänger Förskolan stänger Förskolan stänger Förskolan stänger

mailto:info@collagefoto.se
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KONTAKTUPPGIFTER 
Mymlor: 070 189 81 06 

Knyttar: 070 182 11 28 

Hemuler: 070 182 11 27 

Filifjonkor: 070 189 81 07 

Öppningstelefon: 070 100 82 37 (Morris innan 06:30) 

Stängningstelefonen: 070 100 82 30 (Eftis efter 17.00)
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