
Hej! 
Vilken fest vi avslutade veckan med! Världens finaste vargar 
som fixat en överraskningsfest som heter duga för att fira 
fröken en helt vanlig fredag! Det var muffins och kokosbollar  
i rader, det var dansstopp och limbo och hela havet stormar. 
Och dessutom massor med fina uppträdanden med musik och 
discolampor i bakgrunden! Tänk att det hela började med en 
helt vanlig skoluppgift för ett par veckor sedan när eleverna 
skulle planera en överraskningsfest som grupparbete. 
Jättekul att resultatet blev att vi fick vara med om en av 
dessa fester! :)  

På onsdag ska vi på skolbio i Strängnäs. Vi samlas som vanligt 
kl 8.30 när det ringer in uppe vid våran byggnad. Bussen 
avgår kl 8.40. Vi är tillbaka till lunch. 

Observera att det är uteidrott på torsdag då vi har löpning 
och tränar inför Chicken race som hålls veckan innan 
påsklov. Viktigt att ha med ombyte, dusch och gärna 
vattenflaska! 
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Vargarnas veckobrev 
Vecka 13

Veckans kom ihåg 

Måndag: 
Idrott:  

 Ombyte och dusch 
(inne). 

Tisdag: 

Onsdag: 
Skolbio 

Torsdag: 
Idrott:  

Ombyte och dusch 
(ute). 

Fredag: 



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 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://forms.gle/PVfmxFyHTBzSfL4E9
https://gripsholmsskolan.se/lovfritids/
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Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30
-

9.30 Matematik 

Kapitel 4

Svenska

Nationella 
prov 

Skolbio
Lilly och …

Buss till 
Strängnäs 8.45

SO
Ulrika berättar 

om skolan i 
Kambodja

Musik 

med Linus

9.30 
-

10.00
Rast Rast Rast Rast Rast

10.00
- 

11.00 Svenska 

Nationella prov
Läsförståelse

faktatext

Svenska

Nationella prov 
Skriva faktatext

Idrott ute

Ombyte och dusch!

SO
Besök av 
Brandman 
Christoffer

Matematik 

Kapitel 4 

11.00
-

12.00

Lunch

Rast

Lunch

Rast

Lunch

Rast

Lunch

Rast

Lunch

Rast

12.00
- 

12.45 NO

Kraft och 
rörelse 

Bild

med Sara

Svenska

Skriva på  
dator

Den magiska 
dörren

Kapitel 3 

Idrott ute 
Hela gruppen

Löpning 
Ombyte och 

dusch!

SO

Kiva skola

12.45 
- 

13.30

13.00-14.00
Idrott inne 
Hela gruppen

Ombyte och dusch!

13.00-13.30

Svenska 

Lilla aktuellt

Schema 
Vecka 13 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Lämna in:  
Läsläxan kap 21


Skolbio

Lily och Morris
- - vänner för 

evigt

Buss till 
Strängnäs 8.40


