
 Hejsan alla vårdnadshavare! 

”Itsy-bitsy Spider…” ”Hämä-hämähäkki…” bland annat det kunde 
man höra under tisdagens sångstund. Knepigt var det även att 
försöka efterlikna spindeln som går upp. ”Tumme-pekfinger, 
tumme-pekfinger…” Det gällde att ha tungan rätt i mun.  
Under torsdagen hade vi fyra lärare från Frankrike med oss. Det 
följde med på torsdagens utflykt till Blåbärsskogen. Barnen var 
ivriga och ville prata, visa och berätta allt möjligt för 
fransoserna. Språket var inget hinder för de modiga barnen! :)  
• På fredag kommer vi att ta ner telefonlistan, som finns uppsatt direkt 

till vänster i hallen. Passa på att skriva och ta bild före det. På 
SchoolSoft kan man även själv bestämma ifall man vill att ens 
kontaktuppgifter syns för andra vårdnadshavare. Kontaktuppgifterna 
kan Ni ändra vid "min profil” samt klicka bort krysset från rutan. 

• Brr… Det har varit kallare och frostigare väder nu under några dagar. 
Ta gärna en extra titt att alla varma kläder och även mössa och vantar 
finns tillgängligt i skåpet samt extra kläder ifall man blir blöt. 

VECKOBREV 
Mumintroll 
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Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

v. 44= Höstlov (förskola + 
fritids är öppet) 

21.12 = Terminen slutar 

09.01.2023 = Vårterminen 
börjar 

v. 8 = Sportlov (förskola + 
fritids är öppet) 

13.3.2022 = Planerings-
dag (förskola + skola + 
fritids är STÄNGT!) 

11.04-14.04 = Påsklov 
(förskola + fritids är öppet) 

6.6.2023 = Nationaldagen 
= förskolan är stängd 

9.6.2023 = Läsåret 
avslutas 

v 27-30 = Förskolan har 
sommarstängt



     Från tidigare veckobrev 

• Hälsningar från rektor Annika: Gripsholms förskola kommer i januari 2023 öppna upp en 
avdelning för 12st 1-2-åringar.   Kansliet kommer att börja erbjuda platser snart så ni som har 
syskon som står i kö och ännu inte har anmält om syskonförtur gör det snarast till kansliet tack! 

    Hälsningar rektor Annika 

• I hallen vid skåpen finns en låda med ”kläder som saknar ägare”. I den kan man kolla ifall något 
plagg skulle saknas. Det kan även finnas kläder i torkskåpen, som finns på vänster sida då man 
kommer in i hallen. Vi vill påminna om att namnmärka kläder, så att de inte kommer bort och så 
att vi lättare vet till vem plaggen tillhör. 

• En tanke av omtanke vid hämtning av era barn: Vill uppmuntra och lära barnen att ta ansvar 
både för varandra och vår lärmiljö. Därför vill vi be er vårdnadshavare att hjälpa oss pedagoger att 
uppmuntra era barn att städa undan några leksaker innan ni beger er hemåt. Det är en god början 
och ett enkelt sätt att fostra våra barn till goda världsmedborgare då de lär sig visa både hänsyn och 
omtanke. 

• Till Er kännedom sammanslår förskolan med skolans Fritidsverksamhet under samtliga 
eftermiddagar. Denna sammanslagning sker normalt klockan 16:45 MEN en dag per månad har 
förskolan APT (arbetsplatsträff) och då kommer sammanslagningen äga rum redan klockan 16:30. 
Under höstterminen är det frågan om följande eftermiddagar: 9/11 och 7/12.  

Vi önskar er alla en trevlig helg!          
   Mikaela, Jessica B. Och Jessica Ö. 
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Veckans schema vecka 42 

Finns på SchoolSoft 

AKTUELLA TELEFONNUMMER: 
Hattifnattarna: 070 189 81 03  

Mumintrollen: 070 189 81 04 

Öppningstelefon: 070 100 82 37 (Morris: innan kl. 07:00) 

Stängningstelefon: 070 100 82 32 (Eftis: efter kl. 17:00)
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