
Hej alla vårdnadshavare! 

  

Två säkra vårtecken ovan: gatsopning och ”solglajjor”. Den här 
veckan har de flesta av oss verkligen fått uppleva vårkänslor 
med extra mycket pirr i kroppen och kunnat njuta av sol och 
värme. Tyvärr ser ju nästa veckas prognos lite dystrare ut för oss 
som längtar efter ännu mer vår men nu har vi i alla fatt fått 
smak på vad som komma skall förr eller senare…Under veckan 
har några barn velat kasta av sig alla kläder eftersom de bestämt 
hävdat att sommaren har kommit. Njaa, vi vuxna tänker att vi 
lever efter devisen att vi ”svettas in våren” och har satt på dem 
avslängda mössor och jackor lika kvickt som de åkte av. Doften 
som följer med när våren kommer och det börjar tina upp i 
marken och som sätter sig i kläder och vantar osv är milt sagt 
ganska oangenäm. Därför vill vi gärna att ni tar hem ytterkläder 
för tvätt över helgerna framöver så vi kan börja veckorna med 
mer väldoft och inte blir översköljda av en svimningskänsla när 
vi öppnar torkskåpet efter utelek. Tänk också på att det går åt 
en hel del (ytter)kläder när det väl blir väderomslag så ha gärna 
två olika ombyten hängandes här på förskolan om ni har 
möjlighet.     

Sportlovet är i alla fall till ända för vår del och det är ju så här 
på våren: när ett lov har varit så väntar nästa redan runt hörnet. 
Här kommer ett meddelande från rektor Annika innehållande 
två viktiga saker: 
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            Knyttar
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Händelsekalender 

Föräldrarådet har 
möte 9/3 kl 19-20:30 

Föräldramöte 15/3 kl 
18:00 

Vårens APT 
(Arbetsplatsträff) då 
förskolan slår ihop 
med fritids kl 16:30:                           
5/4                       
10/5      

Vecka 15: påsklov 

Planeringsdagar 
(förskolan stängd):      
13/3                            
12/6 

Röda dagar under 
vårterminen 
(förskolan stängd)    
7/4                        
10/4                       
1/5                        
18/5                       
6/6  



Nyss var det sportlov och nu behöver vi veta om Ert barn är i behov av omsorg vecka 15. Vänligen 
fyll i länken: https://forms.gle/yC3Gr2uxaLj1WvTHA
Svara senast 19 mars.

Nu är det dags för årets vårdnadshavarenkät. Fyll i länken och hjälp oss att utveckla vår verksamhet: 
https://forms.gle/E9HQ5cG2ZthBMYDA8
Svara senast 3 april.
Kom ihåg att påsklovslänken behöver fyllas i av samtliga, även 15- och 20-timmarsbarn 
och även om man planerar ha sina vanliga tider. Tack på förhand! 

Gripsholmsskolans föräldraråd träffas nu på onsdag den 9 mars kl 19-20:30. Precis som 
tidigare så representeras både Knyttar och Mymlor av Martin Malmkvist som är pappa 
till Agnes M på Mymlorna. Om ni har något ni önskar lyfta till mötet så kontaktar ni 
Martin, behöver ni hans kontaktuppgifter så säg bara till! Protokoll från mötet kommer 
så småningom att läggas upp på Gripsholmsskolans hemsida.  

Vi påminner också om vårt föräldramöte som går av stapeln 15 mars kl 18:00 hos oss 
på Knyttarna. Meddela oss om ni planerar att komma eller ej.  

Arvid har haft med sig veckans bok och vi har fått lära oss mer om djurspår i naturen. 
Nästa vecka ska barnen få presentera sina fotocollage för varandra med de bilder ni har 
skickat till oss. Med start nästa vecka ska vi också börja tillverka olika instrument och vi 
har därför en liten efterlysning: har ni kraftiga papprör hemma som exempelvis gjutrör 
eller likande så får ni väldigt gärna ta med dem till förskolan.  

Vecka 10: 

Veckans tecken: Törstig, hungrig                                                                                                    
Veckans ramsa: Rimramsa                                                                                        
Veckans bokvärd: Ruben 

Trevlig helg!                                                                                                

Hälsningar, 

Anna, Jennie, Emelie och Elin 
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