MILAN INFO 1.9.2017

NU har vi kommit bra på gång här vid Milan 
Meddelade i förra info att det i nuläget är nio barn vid Milan men från nästa måndag börjar ett nytt barn
i förskolan så då blir det sammanlagt tio barn. Fyra barn på stora sidan och sex barn på lilla sidan.
Vi tycker att höstterminen har startat bra. Det har fungerat bra att Kati och Linda har turats om med
förskola ( Linda jämna veckor) ( Kati ojämna veckor). Förskola har vi fyra dagar i veckan, måndag till
torsdag. Ibland blir det förstås byten mellan Kati och Linda vid eventuell frånvaro. Om den ena
barnträdgårdsläraren är borta som skulle ha haft förskolvecka så hoppar den andra in i förskolan. De
gångerna tar Tanja hand om samlingen vid lilla sidan.
Planeringen för höstterminen är på gång så har ni förslag på aktiviteter så meddela oss. Ni brukar
komma med mycket bra förslag!
Vi har påbörjat FISKE som tema och kommer att fortsätta med det ett tag. I fredags tog vi oss ut till
Norrviken och tittade på när startskottet gick för fisketävlings deltagarna.
Lilla sidan har spelat på instrument,sjungit,målat med vattenfärg, pysslat solros, fiskar och modellerat.
Stora sidan har spelat på instrument, sytt väska på symaskin, pysslat solros och egna påhittade
konstverk, modellerat, målat med vattenfärg, spelat, sjungit och lyssnat på många sagor. Stora sidan
har också varit på utflykt till Skarpetornet.
Förskolbarnen har bl. a bekantat sig med bokstäver och siffror. Vi har haft bokstavsbingo och
sifferbingo .Barnen har jobbat med sifferkort (sorterat i ordningsföljd och parat ihop rätt siffra med rätt
antal)
Övrigt:
Vi har lite svårt att veta vems kläder som är vems så ni får gärna märka dem med barnets initial så
underlättar det för oss.
NU är det igen dags för inlämnande av nya inkomstuppgifter för uträknande av dagvårdsavgift!
Måndagen 4.9 kommer ni att få blanketter hem med era barn. Den som tidigare godkänt högsta
avgiften och som fortsättningsvis kommer att göra det så kan maila Kati på milan@brando.ax
VECKA 36
Måndag 4.9

Makaroner och köttfärssås

MATLISTA

VECKA 37
Måndag 11.9 Kyckling och ris

Tisdag 5.9

Köttgryta och ris

Tisdag 12.9 Forellsoppa

Onsdag 6.9

Fisk och potatis

Onsdag 13.9 Makaronilåda

Torsdag 7.9

Potatis-purjosoppa

Torsdag 14.9 Janssonsfrestelse

Fredag 8.9

Tortilla

Fredag 15.9 Skink-köttfärspaj

Ha en trevlig vecka!

