MILAN INFO 23.4.2018
Hej föräldrar!
I veckorna som gått har vi haft härligt väder. Nu har vi tagit fram sparkcyklarna så nu är det de som är mest intressanta för
barnen i utomhusleken. Sandkakor går också bra nu när det tinat upp i sandlådan.
I veckorna som gått har vi varit på teaterbesök till skolan. Vi har varit på promenader till skogen, sopstationen pysslat,
sjungit, spelat spel och haft miniröris.
Tack för alla anmälningar om sommardagvård som kommit in. Ännu fattas några så meddela så fort ni vet.
På kommande
Måndagen 23.4 är det skräpplockardag då tar vi en promenad och plockar skräp.
OBS! Tisdagen 24.4 startar Taxin från Milan ca 15.30 så barnen kommer hem lite tidigare. Det på grund av att broar är
stängda
Torsdagen 26.4 får vi skolans etta och tvåor på besök. Då kommer vi att ha maskerad. Barnen får ta med sig
utklädningskläder till Milan. Om det behövs finns extra maskeradkläder vid Milan.
Måndagen 30.4 är skolbarnen lediga. Vi vill att ni meddelar oss ifall det är något barn som kommer att vara ledig så vet vi
hur många vuxna som behöver vara på plats den dagen.
Tisdagen 1.5 är Milan stängt på grund av att det är första Maj
Torsdagen 10.5 är Milan stängt på grund av att det är Kristihimmelsfärdsdag.
Torsdagen 3.5 är det inskrivning i skolan för förskolbarnen.
Fredagen 4.5 är Kati och Linda anmäld till repetitionskurs i Första hjälp.
Onsdagen 6.6 kl. 16.00 är ni välkomna på Milans vårfest. Vi bjuder på kaffe/saft och drömtårta. Vi startar vårfesten med
kaffe och sedan bjuds det på program. Om vädret tillåter kommer vi att ha vårfesten ute.

Matlista
Vecka 17

Vecka 18

Måndag 23.4 Kycklingklubbor ,ris och sås

Måndag 30.4 Grillkorv och Pasta

Tisdag 24.4 Grönsaks och rotsakssoppa

Tisdag 1.5 Milan stängt

Onsdag 25.4 Fisk och potatis

Onsdag 2.5 Skinksås och ris

Torsdag 26.4 Kycklinggryta och ris ( skolbarn på besök)

Torsdag 3.5 Janssons frestelse

Fredag 27.4 Makaroner och köttfärssås

Fredag 4.5 Restfest

