MILAN INFO 31.10.2016

Hej föräldrar!
I veckorna som gått har vi nog haft mycket varierande väder. Både regn,
blåst och i skrivandets stund är det soligt och fint. Handskar har nog behövts
nu så det är bra om det finns ett extra par på dagis om barnen blir våta och
behöver byta. Många barn och tanter ha den senaste tiden varit förkylda men nu verkar det som om den värsta
förkylningstiden är över för denna gång.

Förskolbarnet har nu gjort sitt första besök till skolan. I förskolan har vi jobbat med matematikförberedande
uppgifter bl. a räknat antal ,visat upp det bildkort som visar antalet, ritat och färglagt rätt antal och att rita och
färglägga mönster och avbilda mönster. Förskolbarnet har fått en ny bok Fikonfnatt.
Femårsgruppen och förskolan har tillsammans haft ljudbingo och sifferbingo, spelat spel och målat hösttavlor
och jobbat i boken kul för förskoleklassen. De har också sjungit, lyssnat på sagor och pysslat.
De yngsta barnen har målat med vattenfärg, pusslat, sjungit och lyssnat på många sagor.
Vecka 45 har vi den årliga lusveckan då alla föräldrar får kamma igenom barnens hår och kolla så att inget extra
finns där bland hårstråna.
Tisdagen 8.11 får vi en dagsverkselev från högstadiet på besök.
Vecka 46 är det Nordisk biblioteksvecka. Måndagen 14.11 har vi kura Gryning på daghemmet.
Onsdagen 16.11 kl.14.00 är vi med 4-6 åringar på sagostund i biblioteket i Brändö. Vi tar taxi till Brändö och blir
kvar där tills barnen åker hem så att inte barnen behöver åka fram och tillbaka.
Tisdagen 22.11 gör förskolbarnet sitt andra besök i skolan. Denna gång blir det längre besöksdag alltså 8.4512.50.

MATLISTA
Vecka 45

vecka 46

Måndag 31.10 Ugnskorv och makaroner

Måndag 14.11 Skinksås och spagetti

Tisdag 1.11 Soppa eller fisk

Tisdag 15.11 Fisk och potatis

Onsdag 2.11 Hönsfrikassé och ris

Onsdag 16.11 Kalops och potatis

Torsdag 3.11 Kött-potatislåda

Torsdag 17.11 Grönsakslåda

Fredag 4.11 Risotto

Fredag 18.11 Soppa

