
 

Adventskalender 
I år handlar förskolans kalender inte om att få något utan att 
få ge något och detta i form av handlingar. Vi öppnar 
luckorna i ”Snällkalendern” utgiven av stiftelsen Friends. 
Detta år pryds kalendern av Alfons Åberg, som fyller 50 år i 
år och som troligen alla barn har en relation till. I torsdags 
öppnade vi lucka nummer 1 och vi kommer att fortsätta 
öppna luckor ända tills vi går på julledighet. Bakom varje 
lucka gömmer det sig ett uppdrag eller en utmaning i att 
göra något snällt.  

1

VECKOBREV 
Mymlor

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 49

Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

6/12 Finlands 
självständighetsdag 

7/12 Besök i kyrkan 

7/12 Förskolan stänger 
16.30, då fritids tar vid 

13/12 Luciafirande (utan 
vårdnadshavare) 

21/12 Julmingel med 
drop-in kl.14.30-16.30  

V. 52 Förskolan stängd 

9/1-23 Vårterminen börjar



• Denna vecka har vi fortsatt vårt julpysslande, sjungit luciasånger, vi har besökt biblioteket och 
öppnat de första luckorna i vår adventskalender.  

• Kommande vecka ska vi Mymlor tillsammans med Knyttarna få göra ett besök i kyrkan och titta på 
samt höra historien om julkrubban, detta sker på onsdag 7/12. Denna morgon kommer vi att börja 
dagen inomhus efter frukost så vi inte riskerar att alla är blöta och geggiga då det väl är dags att gå 
iväg. Vi behöver lämna gården senast 8:30, så då behöver alla vara redo här på plats. 

• På torsdag går vi på en utflykt till Hjorthagen som vanligt och då får ni gärna packa med barnen 
något varmt att dricka samt ett sittunderlag. Det ser ut att bli minusgrader i veckan, så vi skippar 
matsäcken, men något varmt att dricka kan vara gott! Varm choklad/varm saft/te… 

• Vi skulle önska att alla barn tar med sig en namnmärkt hjälm till förskolan. För tillfället är det 
barmark, men när väl tillfälle ges, vill vi kunna åka i backen med barnen. Så ta gärna med en hjälm 
och lägg i barnets översta låda i hallen. 

• Inför vårt julmingel som går av stapeln onsdag den 21/12 mellan kl 14:30-16:30 skulle det vara bra 
att veta ungefär hur många av er som planerar att dyka upp, gå gärna in på följande länk och anmäl 
om ni har möjlighet att komma eller ej: https://forms.gle/hACautMGYYAhoXBBA  

• Vi vill påminna om att förskolan stänger kl. 16.30 på onsdag pga personalens APT. De barn som är 
kvar efter 16.30 kommer att tas omhand av fritids.  

• Veckans tecken; Snö, regn 

• Veckans ramsa; En snöflinga faller 

• Veckans bok hade Melker denna vecka då vi läste boken ”Kaj lär sig spela hockey” 

Trevlig helg! 
Malin, Josephine, Lisen & Elin
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AKTUELLA TELEFONNUMMER: 
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 kl. 06:30) 

Stängningstelefon: 070 100 82 30 (Fritids: efter kl. 17:00)

https://forms.gle/hACautMGYYAhoXBBA
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