MILAN INFO 6.2.2017
Hej föräldrar!
Tiden rinner iväg och nu är vi redan inne i februari. Nu har vi haft förkylningstider vid Milan. Många barn och
vuxna har varit förkylda så det är ett tag sedan som alla barn varit på plats.
Vädret har varit omväxlande. Vissa dagar vått och slaskigt så barnen har behövt galonisar och vissa dagar halt
och fruset så barnen har fått hacka sönder is så att det haft något att leka med. Nu väntar vi bara på snö så att
det blir roligare att leka ute .
I veckorna som gått har vi sjungit mycket på lilla sidan. Vi har också klippt, limmat och grejat med trolldeg .Vi
har läst sagor, pusslat och ritat.
Stors sidans barn har diskuterat rymden och läst om rymden. Barnen har ritat, hittat på egna pyssel, spelat
teater, sjungit och grejat med trolldeg.
I förskolan har vi jobbat med bokstäverna R och E. Vi har bl a hittat på ord som börjar på den bokstaven, tränat
på att skriva den och sökt föremål som låter lika i början. Vi har tränat ordiningstal, rimmat ,haft
minnesuppgifter och spelat spel.
På Kommande
Tisdagen 14.2 är det alla hjärtans dag då hittar vi på något riktigt vänaktigt
Torsdagen 16.2 åker förskolbarnet på besök till skolan.
Obs! Vill påminna om att det inte går taxiskjuts vecka 8 eftersom skolan då har vinterlov. Om det är något barn
som kommer att vara ledig under skolans vinterlovvecka vill vi att ni meddelar till Milan så vi vet hur många
som behöver vara på plats den veckan.

MATLISTA VECKA 6

VECKA 7

Måndag 6.2 Spagetti och skinksås

Måndag 13.2 Kyckling och ris

Tisdag 7.2 Korvsoppa

Tisdag 14.2 Potatis o såser

Onsdag 8.2 Fisk och potatis

Onsdag 15.2 Ugnsfisk och potatis

Torsdag 9.2 Köttgryta och ris

Torsdag 16.2 Soppa

Fredag 10.2 Låda

Fredag 17.2 Låda eller soppa

