MILAN INFO 9.4 2015

Hej föräldrar!
I veckorna som gått har vi gjort påskpyssel både på Milan och på församlingshemmet. Vi har haft påskskattjakt i
skogen och vi har varit till idrottshallen ,gjort skogsutflykter och cyklat mycket med våra sparkcyklar. Vi har
ritat och målat mycket med plakatfärg.
Femårsgruppen gjorde promenad till utsiktstornet här i Torsholma. På vägen till och från utsiktstornet hittade
barnen många vårtecken.
Förskolbarnen har gjort två längre promenader i skogen. På vägen har de sökt olika växter ,djurspår och bajs
och saker som börjar på en viss bokstav och dessutom har de fått söka vägen till olika platser. Förskolbarnen
har hunnit träna mycket på siffror och bokstäver under veckorna som gått.

På kommande
Fredagen 10.4 är Kati på kursen Förskolepedagogik Att arbeta med barn med annat modersmål.
Tisdagen 14.4 kl. 18.45 är ni välkomna på föräldramöte/träff. Mötet går i diskussionens tecken. Alla välkomna!
Onsdagen 15.4 åker förskolbarnen på besök till skolan. Linda åker med förskolbarnen. Tag med
gymnastikkläder  . Efter skolan blir det eftisbesök.
Måndagen 20.4 är det miljödag . Då kommer vi att ta oss en runda till Munkvik och plocka skräp. Vi går redan
på morgonen så vi är hemskt glada om alla barn är här vid 9.20. Vi äter picnic nere vid Munkvik och på
eftermiddagen piffar vi upp dagisgården och vi hoppas att det är fint väder så att vi också kan äta mellanmål
ute.
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.
Torsdagen 30.4 kommer ettan och tvåan och hälsar på oss på Milan. Då kommer vi att ha maskerad ,så man får
ta utklädningskläder med! 
Matlista ve cka 16

Matlista vecka 17

Måndag 13.4 Grönsakssoppa

Måndag 20.4 Kycklinggryta och ris

Tisdag 14.4 Fisk och potatis

Tisdag 21.4 Spagetti och köttfärssås

Onsdag 15.4 Makaronilåda

Onsdag 22.4 Janssonsfrestelse

Torsdag 16.4 Köttfärslimpa, pot atis och sås

Torsdag 23.4 Potatis-purjosoppa

Fredag 17.4 Soppa

Fredag 24.4 Korvsås och m akaroner

