Milan info 4.2.2016

Hej !
I veckorna som gått har vi målat, pysslat och tagit tillvara och lekt med den lilla snömängden som finns
ute.Vår skrinn/skiddag vid Västerviks blev istället en pulkdag eftersom det var för vått på isen.Vi har
firat Runebergsdagen en dag i förskott och festat på Runebergstårtor.
Förskolbarnen har haft många klippövningar, tränat på ordningstal, tränat och sökt grejer som låter lika
i början och jobbat med rim och gjort ett eget rim-memory spel.Vi har jobbat i matteförberedande
boken och diskuterat Runeberg.
På kommande.
Måndagen 8.2- onsdagen 10.2 kommer en högstadieelev från nionde klassen att vara på prao vid
Milan.
Tisdagen 9.2 får barnen ta med sig skidor .
Dorrit är här och gör skolberedskapstest med förskolbarnen på förmiddagen så de får skida först på
eftermiddagen.Nu hoppas vi att det finns snö kvar på tisdag  . Eftersom det är fastlagstisdag mumsar vi
förstås på fastlagsbullar.
Kati kommer att vara ledig från 17.2-29.2. Linda kommer att vara ledig från 22.2-29.2.Anki kommer att vara
ledig 22.2-26.2 och Viveca kommer att vara ledig från 3.3-11.3.
Under skolans vinterlov vecka 8 finns Viveca på plats och Jana kommer att vikariera i barngruppen och Gunvor
kommer att fixa mat och hjälpa till i barngruppen. Om det finns barn som kommer att vara borta under skolans
vinterlov så vill vi att ni meddelar så fort som möjligt så att jag får fixa vikariernas arbetstimmar före jag går på
semester.
Efter sportlovet 29.2-24.3 ( 4 veckor) kommer en elev att vara på Milan på arbetspraktik.
Matlista
Vecka 6

Vecka 7

Måndag 8.2 Ugnskorv och makaroner

Måndag 15.2 Kycklinggryta och ris

Tisdag 9.2 Minestronesoppa ,fastlagsbulle

Tisdag 16.2 ugnsfisk och potatis

Onsdag 10.2 Köttfärssås och potatis

Onsdag 17.2 Grisstek, potatis och sås

Torsdag 11.2 Fiskbullar och mos

Torsdag 18.2 Lasagne

Fredag 12.2 Soppa eller låda

Fredag 19.2 Soppa eller låda

