MILAN INFO 26.3 2015
Hej föräldrar!
I veckorna som gått har vi gjort påskpyssel och sått gräs. Det har blivit många påskteckningar. Barnen har
spelat spel och pusslat mycket och hoppat på, ( det nya rörelseprogrammet ) där vi får träna koordination
balans, grovmotorik, kondition och fri rörelse.
Förskolbarnen har lärt sig om bokstäverna Z ( zebran) ,bokstaven Y ( yuccafjärilen ). Vi har varit på besök till
skolan där det var besök från lek och lär med temat PENNAN- ÖGAT-HANDEN. Barnen fick träna hantera
blyertspennan, vässa synen och tämja handen lite. Vi fick tips på hur man t.ex. kan skissa ,mäta och rita av
.Förskolbarnen har haft olika diskussionsämnen som ”fjärilar i magen ”, ägg- larv- puppa- fjäril och vi har
varit fjärilar som ibland flugit till häger och ibland till vänster .Vi har jobbat i matteförberedande boken, haft
minneslekar och hjälpt till med skära grönsaker till tacos.
På kommande
Måndagen 30.3 kl. 13.15 tar vi taxin från Milan till församlingshemmet och påskpysslar tillsammans med Ylva
och Ewert. Vi kommer att vara där till 14.35 så får taxibarnen ta taxin hem från församlingshemmet.
Fredagen 3.4 och måndagen 6.4 är Milan stängt eftersom det är Påsk.
OBS! Tisdagen 7.4 på morgonen genast efter Påsk är vi i idrottshallen och jumpar. Vi tar emot Åvabarnen vid
hallen och Torsholmabarnens föräldrar tar vi kontakt med hur vi åker. Lämpliga rörelsekläder med.
Förskolbarnen får pröva på att duscha efter gymnastiken så tag med handduk.

Fredagen 10.4 är Kati på kursen Förskolepedagogik Att arbeta med barn med annat modersmål.
Onsdagen 15.4 åker förskolbarnen på besök till skolan.
Måndagen 20.4 är det miljödag . Mera om miljödagens program längre fram 
Tisdagen 21.4 kommer Dorrit på besök. Om det är något ni önskar diskutera med henne så fixar vi en tid med
henne. Ta bara kontakt med oss.
Föräldrakväll kommer vi snart att ordna. Kom gärna med tips och förslag på sådant ni önskar diskutera

Matlista vecka 14
Måndag 30.3 Makaroner och köttfärssås

Matlista vecka 15
Måndag 6.4 Stängt

Tisdag 31.3 Fisk och potatismos

Tisdag 7.4 Fisk och potatismos

Onsdag 1.4 Grisfilé och potatisgratäng

Onsdag 8.4 Potatisköttlåda

Torsdag 2.4 Kycklingfrikassé och ris
Fredag 3.4 stängt

Torsdag 9.4 Fisksoppa
Fredag 10.4 Soppa eller låda

