
Hej alla vårdnadshavare! 

Den här veckan har vi uppmärksammat Internationella 
Barnboksveckan på förskolan. Vi har läst en massa olika böcker 
och vi har haft olika aktiviteter kopplat till temat. Bilden ovan är 
från när vi hade bingo inomhus då barnen skulle leta reda på 
gömda barnbokskaraktärer. Det visade sig bli en svår nöt att 
knäcka då personen som gömt figurerna (inga namn!) var lite för 
bra på att gömma och desto sämre på att komma ihåg samma 
gömställen när det gått lite tid… Till slut hittades dock alla! Som 
en avslutning på veckan så har vi idag invigt vårt nya 
kapprumsbibliotek. Här kommer ett meddelande kring detta från 
rektor Annika som är den som fixat och roddat för att få till 
biblioteken (det finns nämligen ett till i andra modulen också):  
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    Veckobrev 
            Knyttar

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA  47

 

Händelsekalender 

2/12- Personalens 
julfest, fritids och 
förskolan stänger kl 
15:30 

7/12- Vi besöker 
kyrkan kl 9:00 

21/12- Julmingel 
(drop-in) kl 
14:30-16:30 

21/12- Skolans sista 
läsårsdag 

v. 52- Förskolan är 
stängd 



Barnboksveckan till ära kan vi nu meddela att kapprumsbiblioteket har blivit invigt av barnen på 
förskolan. Varsågoda och låna hem en bok eller två. All information om hur du lånar hem böcker finns 
i en blå pärm Lånepärm vid biblioteket.

Idag (18/11) är sista dagen att fylla i behovet om omsorg kring jul och nyår. Så här 
kommer länken igen för er som ännu inte gjort detta:  
Behov av omsorg inför jul
Vänligen fyll i länken. Senast den 18 november behöver vi ha in ditt svar tack. 
https://forms.gle/166okfnexyybA9w29
Observera att länken behöver besvaras av samtliga, även för 15- och 20-timmarsbarn. 

Ytterligare ett viktigt meddelande:                                                                        
Fredagen den 2 december stänger förskola och fritids kl. 15.30 pga. personalens 
julfest. 

I onsdags var vi iväg på utflykt till Kyrkoruinen på förmiddagen där vi genomförde en 
tipspromenad med frågor om Pippi Långstrump. Flera barn hade varm dryck med sig i 
sina ryggsäckar vilket smakade gott i kylan. Varm dryck kan vara choklad, te, varm saft 
eller mjölk. Då det i väderprognosen ser ut som om det fortsätter att vara kallt så får ni 
gärna skicka med en termos på onsdagar framöver om barnen så önskar.    

Vecka 47:                                                                                                                              
Veckans tecken: Ledsen, Glad (vi repeterar tecken vi använt tidigare)                                                                                         
Veckans ramsa: ”Fem små lingon”                                                                                       
Veckans bokvärd: Tilly                                                                                                    

Trevlig helg! 

Hälsningar Anna, Jennie, Emelie och Elin 
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