
  Hej alla vårdnadshavare! 

Snön är tillbaka! Hurra! Det är riktigt julstämning uppe 
på Campus. Vi lyssnar på julmusik, gör julpyssel, 
sjunger julsånger och förbereder oss inför bland 

annat Lucia. Torsdagens utflykt blev en kort promenad följt 
av en lek som övade samarbete. Ifall vädret är kyligare blir 
även våra följande torsdagsutflykter lite kortare.  

• Tisdagen 13.12 så firar vi Lucia på förskolan. På förmiddagen så 
kommer vi enligt tradition att sjunga Luciasånger för högstadiet.           
Vi Mumintroll kommer att uppträda 8.45. Kom gärna vid 8.15 så vi 
hinner förbereda oss och göra oss klara.  :) 

• Inför firandet så önskar vi att Ni tar med kläder till 
lussandet t.ex. Lucialinne, stjärngosselinne, tomtedräkt, 
pepparkaksdräkt… Vi kommer att sjunga utomhus på 
Campus, vilket man kan ta i beaktande vid val av kläder. 
Exempelvis lager på lager när det gäller kläder. 

VECKOBREV 
Mumintroll 

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 50

Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

13.12 Luciauppträdande 
för högstadiet 

13.12 Kl. 14.00 —> 
vernissage drop-in för 
vårdnadshavare 

21.12 = Terminen slutar 

22.12 och 23.12 
Campus stängt  

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



• För att få en liten uppfattning över hur många som är påväg på tisdagens vernissage ber vi er fylla i 
följande länk: https://forms.gle/DMV8HZXtptGwXiqj8   

• Vill påminna om att komma ihåg att även göra friskanmälan före kl 13.00, för att vi ska få en 
uppfattning om hur många barn som är i behov av omsorg följande dag. Vi har haft många sjuka nu 
i personalen och svårt att få tillräckligt med vikarier. En anmälan är därför till stor hjälp för oss, så vi 
har personal så det täcker i alla grupper! Tack för förståelsen och samarbetet! :) 

• Flera kläder saknar sin ägare. Ta gärna en titt i 
dessa lådor före julen. Vi tömmer lådorna innan jul 
och skänker bort det som ingen känns vid.  

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 50

Välkomna på drop-in vernissage! 

Tisdag 13.12.2022.                                                                    
Fr.o.m. kl 14.00  

Vi kommer som vanligt att gå ner mot Viken vid 16.30 

https://forms.gle/DMV8HZXtptGwXiqj8


Från tidigare veckobrev 

• 22 och 23 december samt hela vecka 1 är Campus stängt. Barn som är i behov av omsorg dessa 
dagar kommer vara i Viken. Deras kläder hängs vid den egna platsen utanför matsalen. Från och 
med 22.12 och vecka 1 äter förskolan lunch samt mellis i stora matsalen. Öppning och frukost sker 
som vanligt i lilla matsalen.  

• En ändring gällande våra torsdagsutflykter och matsäck. På grund av kallare väder kommer vi 
inte ha med något smått att äta i matsäcken, eftersom det blir och har varit väldigt kallt om 
händerna. Däremot går det bra att ha med någon varm dryck såsom exempelvis varm choklad, varm 
saft eller te. 

• Nu när snön har kommit så vill många barn åka i backarna! Ni behöver då ta med en hjälm till 
förskolan som barnen kan förvara på sin hylla nu under vinterhalvåret. NAMNMÄRKT. De får inte 
åka utan hjälm, då vi vill undvika skador i den mån det går. 

Vi önskar er alla en trevlig helg  
och en glad tredje advent!          
   Mikaela, Jessica B. Och Jessica Ö. 

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)



Veckans schema vecka 50 

Schema finns på schoolsoft 
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