
Hej vårdnadshavare, 
Tiden är knapp så denna vecka blir det ett fåordigt veckobrev. 
Skönt för Er att läsa ;) I verksamhetsloggarna på SchoolSoft får Ni 
en bredare inblick i vad vi har gjort under veckan som varit! 

• Nu när ljuset återvänt och temperaturerna stiger kommer vi återinföra 
stängning utomhus! Det innebär i praktiken att vi efter avslutad sago-
stund (efter mellanmålet) kommer vara ute på nedre förskolegården. 

• Under inkommande vecka (mellan 09:00-14:30) kommer en prao-elev 
vid namn Ivan få ta del av verksamheten i Filifjonk-/Hemulmodulen. 
Välkommen Ivan! 

• Ni som ännu inte fyllt i årets vårdnadshavareenkät uppmanar vi att 
göra det: Fyll i länken och hjälp oss att utveckla vår verksamhet: 
https://forms.gle/E9HQ5cG2ZthBMYDA8. Deadline för ifyllande av 
enkäten är 3:e april 2023. 

Vänliga hälsningar,  
Paula, Madeleine och Sofia 
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VECKOBREV 
Filifjonkorna

GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 13

Viktiga datum: 
(händelsekalender) 

7—10.4 = Påskhelgen 
(förskola + skola + fritids 
är STÄNGT!) 

 

v. 15 = Påsklov (förskola + 
fritids är öppet) 

19.4 = Filifjonkorna 
besöker Mariefreds 
bibliotek. Vi startar från 
förskolan klockan 09:00! 

1.5 = Första maj 

11.5 = Vi uppmärksammar 
Förskolans dag 

18.5 = Kristi himmels-
färdsdag (förskolan + 
skola + fritids är STÄNGT!) 

19.5 = Klämdag (förskola 
+ fritids är öppet) 

5.6 = Klämdag (förskola + 
fritids är öppet) 

6.6 = Nationaldagen 
(förskolan + skola + fritids 
är STÄNGT!) 

9.6 = Läsåret avslutas 

12.6 = Planeringsdag 
(förskola + skola + fritids 
är STÄNGT!) 

v. 27-30 = Gripsholms 
förskola har 
sommarstängt

https://forms.gle/E9HQ5cG2ZthBMYDA8


Filifjonkornas veckoschema finner Ni  
i vanlig ordning på SchoolSoft i samband  

med det aktuella veckobrevet! 
 

Med vänlig hälsning, 
Paula, Madeleine och Sofia
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GRIPSHOLMS FÖRSKOLA VECKA 13

AKTUELLA TELEFONNUMMER: 
Filifjonkorna: 070 189 81 07  Hemulerna: 070 182 11 27    

Mymlorna: 070 189 81 06   Knyttarna: 070 182 11 28 

Skruttarna: 070 189 81 01 

Öppningstelefon: 070 100 82 37 (Morris: innan kl. 06:30) 

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

Veckans tecken: 

Hare 
Ägg 

Kyckling
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