MILAN INFO 17.9.2020
I skrivandets stund är ovädret Aila på gång. De barn som är här skulle gärna tänka sig gå ut men vi
håller oss nog inne😊.
Många barn har varit borta den senaste tiden på grund av förkylning så en del i personalen har tagit
ut komptimmar och vi har städat på daghemmet. Tusen tack till er att ni meddelar dagen före så kan
vi justera personal enligt behov.
I veckorna som gått har förskolebarnen jobbat mycket med siffror och bokstäver. Vi har lärt oss mera
om bokstaven Dd och gjort övningar i arbetsboken till den. Vi har tränat klockan ,ordningstal och
gjort lyssna övningar .Vi har målat pärmbild till en mapp där vi förvarar våra lösa papper. Vi har varit
och hälsat på hästarna hos Kati och plockat grönsaker hos Erica .
Femårsgruppen har spelat spel, tränat på lyckospelet, ritat och pysslat egen penal och egen pärm till
femårsuppgifterna.

På kommande
Om vädret tillåter tar vi utflykt till kossorna här i Torsholma under vecka 39

OBS! Välkommen på föräldramöte onsdagen 30.9 kl. 18.30
OBS! FOTOGRAFERING MÅNDAG 12.10.2020. Info har delats ut tidigare.
Obs! Fortsättningsvis gäller det att barn som visar förkylningssymptom ska stanna hemma tills två symptomfria dagar
passerat.
Den som har blivit smittad med coronavirus ska stanna hemma från daghemmet i minst 14 dygn från symtomens början,
men vid behov längre så att han eller hon varit symtomfri i minst två dygn innan han eller hon återvänder till
daghemmet.
Om barnet insjuknar under dagen, flyttas barnet omedelbart till ett separat rum för att vänta på vårdnadshavaren under
tillsyn av en vuxen. Personer med symtom ska med låg tröskel söka sig till coronavirustestning.

MATLISTA
Vecka 39

Vecka 40

21.9 Chili Con Corne och malet köttsås

28.9 Korvsås och makaroner

22.9 Stekt strömming och potatismos

29.9 Fisk och potatis

23.9 Rödbetssoppa och morotssoppa

30.9 Leverbiff och potatis

24.9 Kycklingschnitzel, ris och sås

1.10 Soppor

25.9 Köttfärspizza

2.10 Tacos och Tortilla

