MILAN INFO 16.2. 2018
Hej föräldrar!
Tiden rullar iväg och våren närmar sig. Nu har vi på sistone haft fint väder. Pulkåkning ner för dagisbacken och
Torsborg backen har varit mest populärt nu. Vi har fått nya cyklar till Milan plus en taxicykel som barnen testat
men eftersom det är så mycket snö och tungt att köra så blir det nog en grej som blir mera använd när snön
smälter.
Nya spel, puzzel, utklädningskäder har varit kul att testa.
Under de senaste veckorna har vi firat både fastlagstisdag och vändagen.Vi firade fastlagstisdagen med
utevistelse och fastlagsbulle och dagen efter blev det vändagsfirande med vändagspynt och vändagsbakelse.
Lilla sidan har spelat på instrument, sjungit, lyssnat på sagor, pysslat, diskuterat hur man får och inte får vara med
sina kompisar.
Stora sidans barn har fortsatt med sitt tema Magiskola, sjungit och lyssnat på många sagor och gjort många
utflykter till skogarna runtomkring Milan. Barnen har också varit på sagostund till biblioteket och förskolbarnen har
gjort besök i skolan och eftis.

På kommande
Vill ännu påminna om att det inte går taxiskjutsar vecka 8 under skolans vinterlov ( 19.2-23.2).
Under vecka 8 kommer vi att ha mellan 6-7 barn på Milan. Vecka 8 kommer Tanja Kati, Rebecca och
Paulina att vara på jobb.
Linda och Anki är på semester vecka 8 (19.2-25.2) och Carola är tjänstledig t.o.m 4.3
Obs! Det har blivit ändringar i datumet för skolberedskapstestet. Den kommer nu att bli onsdagen 28.2
och vi kommer att åka till Kumlinge och göra testet där. Vi meddelar er per telefon hur vi tar oss till och
från färjan. Genomgången av testet med skolans föreståndare och skolans lärare för ettan och tvåan
blir 5 mars och efter det kommer Kati och Linda att gå igenom testet med er föräldrar.
Tanja är på Handledarutbildning för Närvårdare onsdagen 28.2 och måndagen 5.3

Kati är på semester vecka 11 ( 12.3-18.3)

Måndagen 19.3 åker vi till Brändö på teater. Vi kommer att se Åbo svenska teaters föreställning
TUVA OCH TURE I HEMLIGHETENS HUS
Obs! Ingen matlista för sportlovsveckan. Matlista för vecka 9 och vecka 10 kommer ni att få måndagen26.2

En riktigt trevlig helg till er alla!

