
Hej! 
Då var vi igång med Nationella proven med dunder och brak. 
Jättebra jobbat av eleverna, vi har redan gjort hälften av 
svenskans prov. Kommande vecka pausar vi nationella 
proven eftersom jag har åkt på en jobbig influensa och en 
feber som vägrar ge sig.  

Denna vecka behövs inget ombyte med men kläder efter 
väder på onsdagens uteidrott. Överdragsbyxor behövs! 

På torsdag utgår idrotten då vi ska få se på teatern 
Hästborttagning kl 13.00 i idrottssalen. 

På fredag ska vi få vara med om något spännande. Det är 
några elever i klassen som under ett par veckor har tisslat 
och tasslat och i största hemlighet planerat en överraskning 
för klassen. Det blir spännande! 

Veckorna går fort och vi är snart framme vid påsk. 
Hälsningar från fritids: 
Påsklovet närmar sig och vi behöver veta om ditt barn är i 
behov av omsorg. 
Anmäl er här: https://forms.gle/PVfmxFyHTBzSfL4E9 Anmäl 
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Vargarnas veckobrev 
Vecka 12

Veckans kom ihåg 

Måndag: 
Inget ombyte! 

Tisdag: 

Onsdag: 
Inget ombyte men 
kläder efter väder! 

Torsdag: 
Ingen idrott pga. 

Teaterföreställning 

Fredag: 

https://forms.gle/PVfmxFyHTBzSfL4E9


även om ni inte är i behov av omsorg. 
Sista anmälningsdagen är måndagen den 27 mars. 
Mer information om verksamheten på lovet hittar ni här när 
det närmar sig: https://gripsholmsskolan.se/lovfritids/   
   
Glöm inte läxläsning för de som vill: Följande fasta tider för åk 3-6: 
Tisdagar 15-16 i lodjurens klassrum Onsdagar 7.30-8.00 i björnarnas klassrum 
Torsdagar 15-16 i lodjurens klassrum 
Det är Almira som håller i detta. 

Viktiga datum:  

v. 11-20 Nationella prov 
v. 15 Påsklov 
1.5 Första Maj 
7.5 Tough Viking (mer info längre fram) 
18.5 Kristi himmelsfärdsdag  
19.5. Klämdag 
5.6 Klämdag 
6.6 Nationaldag 
9.6 Skolavslutning 

Ha en fin vecka! 
Jessica och Linda 

Ombyte och dus file:///.file/id=6571367.4316613058 ch (inne).  
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https://gripsholmsskolan.se/lovfritids/


 3

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30
-

9.30 Svenska

Alias och 
vargbröder

Engelska

The game

Matematik

Kapitel 4

Matematik

Kapitel 4 

SO

Gustav Vasa

9.30 
-

10.00
Rast Rast Rast Rast Rast

10.00
- 

11.00 Matematik 

Kapitel 4

Matematik

Kapitel 4 

Idrott ute

Kläder efter 
väder!

Kom ihåg 
överdrag!

Engelska
 

Magic

NO

Blandningar 
och lösningar

Experiment

11.00
-

12.00

Lunch

Rast

Lunch

Rast

Lunch

Rast

Lunch

Rast

Lunch

Rast

12.00
- 

12.45 Bild Svenska

Den magiska 
dörren

Kap 2

Svenska

Keynote 
presentationer

SO
 

Sveriges 
värsta 
kungar

12.45 
- 

13.30

13.00-14.00
Idrott inne

Hela klassen
Inget ombyte!

13.00-13.30

Teater
i idrottssalen

Över-
raskning 


�

Schema 
Vecka 12 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Lämna in:  
Läsläxan kap 21



