MILAN INFO 22.4 2015

Hej föräldrar!
I veckorna som gått har vi varit ute extra mycket. Vi har flera gånger varit på utflykt till skogen och till
utsiktstornet. På miljödagen plockade vi skräp på vägen ner till Munkvik och där tog vi picknick och lekte vid
stranden. Vi har varit nere till Norrviken och tittat på när sandskutan lastat grus och de flesta av barnen åkte
med i traktor till Långören så de fick se vart sanden tog vägen. Barnen tyckte att det var mycket kul .
Vi har också haft Dorrit på besök och vi har pysslat vårblommor och sparkcyklarna våra har varit mycket igång.
Riktigt fartfyllda veckor har vi haft.
Förskolbarnen har varit på besök till skolan. Vi har jobbat mycket med matematikförberedande uppgifter, gjort
teckningsuppgifter med Dorrit och lärt oss om bokstaven Ö ( öronmanet ).

På kommande
Torsdagen 30.4 kommer ettan och tvåan och hälsar på oss på Milan. Vi kommer att ha maskerad så
barnen får ta med sig utklädningskläder 
Torsdagen 7.5 Kl. 9.15.10.45 kommer vi att vara hos hästarna i Stall konvaljbacken. På morgonen tar
vi emot taxibarnen vid Stall konvaljbacken. De barn som brukar komma efter kl. 9.00 får gärna direkt
komma dit.
Tisdagen 12.5 gör förskolbarnen sitt sista besök i skolan före inskrivningen. Obs! Ingen gymnastik
denna gång. Kati åker med förskolbarnen.
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.
Måndagen 1.6 kl. 15.00 är ni välkomna på vårfest. Vi bjuder på korv med bröd

Matlista vecka 18

Matlista vecka 19

Måndag 27.4 Grönsakssoppa

Måndag 4.5 Ugnskorv och makaroner

Tisdag 28.4 Fisk och potatis

Tisdag 5.5 Kycklingklubbor, ris och sås

Onsdag 29.4 Makaronilåda

Onsdag 6.5 Fisksoppa

Torsdag 30.4 Köttfärslimpa, potatis och sås
Fredag 1.5 Stängt

Torsdag 7.5 Skinkfrestelse
Fredag 8.5 låda eller soppa

