MILAN INFO 15.9.2017
Här kommer ett nytt Milan info. Den senaste veckan har många barn varit sjuka. Minskning på
personalfronten har det också varit
.Vi har fortsatt med FISKE som tema och kommer att fortsätta med det ännu ett tag till.
Lilla sidan har pysslat fiskar i olika material, ritat, modellerat, sjungit, pratat om fiskar.
Stora sidan har hållit på med att pyssla ett Akvarium som de fixar fiskar till. Fiskar i olika material som
tyg, papper, lera. Barnen har sjungit, ramsat, målat med plakatfärg och lyssnat till många sagor. Stora
sidan har också diskuterat fiskar.
Förskolbarnen har lärt sig om lägesord.Lärt sig mera om fiskar,öronmanet, skorpion, emu, haj,
krokodil, Lejon, Igel. Barnen har byggt med multilinklossar och gjort klippövningar. Vi har spelat
alfabets memory och haft bokstavsbingo.

Övrigt:

Måndagen 18.9-19.9 har Kati semester.
Torsdagen 21.9-22.9 är Tanja ledig.
Torsdagen 21.9 satsar vi på att gå och meta med stora sidans barn. Tag med flytväst!
25.9-26.9 kommer Kati och Linda att vara på en konferans i Esbo. Meddelar er per mail vem
som vikarierar. Under den veckan har vi förskola onsdag till fredag och veckan därpå har vi
istället förskola måndag till fredag. Obs! Så ingen förskola 25.9-26.9 då Kati och Linda är
borta.
Onsdagen 4 oktober gör förskolbarnen sitt första besök i skolan .Mer om skolbesöket i nästa
info!
Torsdagen 5 oktober kl. 19.00 är det föräldramöte på Milan daghem. Hoppas så många
som möjligt kan komma. Välkomna!
Obs! Vill ännu påminna att sista datum för inlämnande av inkomstuppgifter för
dagvårdsavgift är 27.9
VECKA 38
Måndag 18.9

Makaroner och ugnskorv

MATLISTA

VECKA 39
Måndag 25.9 Skinksås och spagetti

Tisdag 19.9 Fisk och potatis

Tisdag 26 9 Fisk och potatis

Onsdag 20.9 Kycklingsoppa

Onsdag 27.9 Köttsoppa

Torsdag 21.9 Köttgryta och ris

Torsdag 28.9 Låda

Fredag 22.9 Pizza
Ha en trevlig vecka!

Fredag 29 9 Kyckling och ris

