
  
Hej alla  
vårdnadshavare! 
Denna vecka har f i rat 
barnboksveckan med Alfons 
Åberg tema. Vi har färglagt 
Alfons, skapat bokmärken, 
lyssnat till Alfons sagor, gått 
en tipsrunda och en massa 
annat kul! Bi lder från 
v e c k a n h i t t a r n i i 
ve rksamhet s loggen på 
Schoolsoft.  

Visste ni att Alfons heter Alfie Atkins på engelska och Willi 
Wiberg på tyska? 

Det är inte länge kvar tills december knackar på dörren. 
Som tradition kommer Campusbarnen att uppträda med 
Lucia för högstadieeleverna 13.12. Därför har vi denna 
vecka börjat sjunga och bekanta oss med de sånger som vi 
kommer att uppträda med. Mera information kommer 
senare. 

• Förskolan stänger tidigare. Fredagen den 2 december stänger förskola 
och fritids kl. 15.30 pga. personalens julfest. 

• Behov av omsorg inför jul. Vänligen fyll i länken. Länken fylls i 
oberoende om man är i behov av omsorg eller ej. Senast den fredag 18 
november behöver vi ha in ditt svar tack! 

  https://forms.gle/166okfnexyybA9w29 
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Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

2.12 Förskolan stänger 
tidigare 

13.12 Lucia för högstadiet 

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

https://forms.gle/166okfnexyybA9w29


Från tidigare veckobrev 

• Skolfoto 

Om man inte fått inbjudan till att ta del av skolfotograferingen så är det bra att vara i kontakt med 
kundtjänsten (meddela då elevens namn, klass och skola). 

Colloga Kundtjänst 
Måndag - Fredag kl 09.00 - 11.30 | Lunch 11.30 - 13.00 
13.00 - 15.00 
Tlf: 019-6111030 
E-mail: info@collagefoto.se 

• 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. 

• 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:  7/12.  

Vi önskar er alla en trevlig helg!          
   Mikaela, Jessica B. Och Jessica Ö. 

Veckans schema vecka 47 

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 47

mailto:info@collagefoto.se


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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