MILAN INFO 17.8.2015
Hoppas ni alla har haft en jätteskön sommar.
Många barn har redan varit tillbaka i Milan ett tag men först tisdagen 25.8 är alla barn tillbaka. I höst är det
också 8 barn i dagvård .
Två barn kommer att gå i förskola. Förskolan startar upp tisdagen 18.8. Linda och Kati kommer liksom förut att
turvis ha hand om förskolan.
Nu för tillfället har vi två barn på 100% dagvård ( heltid) och 6 barn på 80% ( högst 35h/veckan ). Inskolning
pågår så vi har haft en förälder på plats hela förra veckan och också de kommande veckorna.
Viveca är ledig till 25.8
Vi som jobbar här är fortsättningsvis Viveca, Linda, Anki och Kati.
Dagisskjutslista har skickats till de föräldrar vars barn kommer att åka med taxi . Lite ändringar har skett i
taxitiderna. Måndagar åker taxin vid 14.30 från Milan och tisdagar, onsdagar och torsdagar åker den från Milan
kl. 16.00.
Personalen kommer så småningom att ha vårt stora planeringsmöte så kom gärna med tips och idéer på vad vi
kan hitta på för kul med era barn. Vi har fått många fina tips från er!

Ring gärna om det är något ni funderar på .
Tel till Milan 56165 eller 0400563272.
På kommande
Sommaren verkar hålla i sig ett tag så tisdagen 18.8 på eftermiddagen tar vi oss ner till Munkvik och plaskar och
leker i vattnet, så badkläder med . På onsdagseftermiddagen tar vi oss också ner till stranden om det är
vackert väder.

Matlista
Vecka 34

Vecka 35

Måndag 17.8 Makaroner och köttfärssås

Måndag 24.8 Ugnskorv och makaroner

Tisdag 18.8 Kyckling och ris

Tisdag 25.8 Kycklinglår, ris och sås

Onsdag 19.8 Fisk i ugn och potatis

Onsdag 26.8 Fisksoppa

Torsdag 20.8 Köttgryta och ris

Torsdag 27.8 Skinkfrestelse

Fredag 21.8 Köttfärssoppa

Fredag 28.8 Soppa

