MILAN INFO 20.8.2020
Hej!
Roligt att påbörja och komma igång med en ny termin.
Nu från början av höstterminen kommer det att vara 8 barn i dagvård. Denna termin har vi 5 barn i förskola ,en
sådan stor grupp har vi inte haft på länge. Vi har ett barn i femårsgruppen och 2 barn på lilla sidan. Ett av
barnen på lilla sidan är nu på inskolning.
Nu på höstterminen jobbar förutom jag Kati, Tanja som barnträdgårdslärare men nu förtillfället är Erica hennes
vikarie och Erica är också den som kommer att vikariera under Tanjas moderskapsledighet. Rebecca jobbar som
assistent och Paulina är vikarierande barnskötare fram till 27.9.
I tisdags startade vi upp förskolan. I förskolan har vi diskuterat varför vi sitter i förskolan, vi har pysslat
namnlapp till vår pulpet, vi har jobbat med matematikförberedande uppgifter och lärt oss bokstaven Aa. Hittat
på och klippt ut vad som börjar på A och , jobbat med motsatsord och jobbat i arbetsboken kring bokstaven Aa.
I femårsgruppen har vi jobbat med olika uppgifter som att färglägga och räkna bilder och hitta dem som är lika
antal eller vilka som är udda. Vi har också spelat spel.
På fredagar har förskolan samling tillsammans med femårsgruppen då satsar vi mycket på sång och
diskussioner.
Kolla gärna att ni har extra kläder till ert barn här på daghemmet .Denna vecka har det varit väldigt varmt men
nästa vecka kan säkert mera kläder behövas.
Kati har semester 24.8-30.8. Ture Husell vikarierar
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 35

Vecka 36

24.8 Köttfärssås och spagetti

31.8 Skinksås och pasta

25.8 Kycklingsoppa

1.9 fisk och potatis

26.8 Ugnsfisk och potatis

2.9 Köttfärssoppa

27.8 Köttgryta och ris

3.9 kycklingklubbor och ris

28.8 Lasagne

4.9 Tacos, Tortilla

