MILAN INFO 21.5.2015

Hej föräldrar!
I veckorna som gått har vi varit ute mycket. Mellanmål ute har det också blivit många dagar. Vi har
målat med färgkritor på asfalten och testat våra nya sandformar (siffror och bokstäver) i sandlådan.
Inne har vi målat med vattenfärger, ritat, modellerat och pusslat och fixat inbjudningskort.
Förskolbarnen har gjort sitt sista besök i skolan före inskrivningsdagen. På Milan har barnen gått
genom bokstäverna O och P och lyssnat till fakta om Olmen och pingvinen och diskuterat dem.
Barnen har också jobbat mycket i matematik förberedande boken.
Vår lekstuga skänker vi bort. Om det är någon som vill ha ett renoveringsobjekt så kan ni avhämta
den från Milan . Hör av er bara till någon av oss om ni är intresserad.
Det kommer att vara många barn på plats sommaren 2015. Från 2.6 kommer vi att få ett nytt barn,
en treårig flicka som börjar på inskolning. I slutet av vecka 22 kommer ni att få lista över vem som är
på jobb på sommaren.
På kommande
Onsdagen 27.5 är förskolbarnen på inskrivning i skolan. Linda kommer också att vara i skolan den
dagen.
Fredagen 29.5 åker förskolbarnen på utflykt. Förskolbarnen och skolans åk 1-4 kommer tillsammans
att åka på sjörövarutflykt med Albanus. Mera info om resan kommer vecka 22 .
Måndagen 1.6 kl. 15.00 är ni välkomna på vårfest. Vi kommer att ha vårfesten ute så klädsel efter
väder . Vi bjuder på korv med bröd.
Onsdagen 17 juni kommer vi att uppträda med sång på Solkullas midsommarfest.

Matlista ve cka 22

Matlista vecka 23

Måndag 25 .5 Skinksås och ris

Måndag 1.6 Köttfärssås och spagetti

Tisdag 26.5 Kycklingsoppa

Tisdag 2 .6 Korvsoppa

Onsdag 27.5 Stekt fisk, kallsås, pot atismos

Onsdag 3.6 Ugnsfisk, potatis

Torsdag 28.5 Hönsfrikassé, spagettilåda mm.

Torsdag 4.6 Köttgryta och ris

Fredag 29.5 Makaroner och korvsås

Fredag 5 .6 Soppa

