MILAN INFO 22.5.2017
Här kommer vårterminens sista Milan info. Den här terminen har verkligen rullat iväg snabbt.
Vi kan meddela att vi kommer att få ett nytt barn till Milan, en treårig flicka som börjar på lilla sidan.
Hon inleder inskolningen i denna vecka men var redan i torsdags och hälsade på så barnen har redan
sett henne.
I veckorna som gått har vi varit mycket ute och lekt. Vi har haft fantastiskt fint väder. I förra veckan var
vi med hela gruppen och tittade på fåren i Brändö. Tack Julia att vi fick komma. Roligt se hur bra
barnen trivdes bland fåren. Vi har också gjort promenader här kring Milan området, sjungit, pysslat och
lekt mycket ute.
Stora sidans barn har slöjdat, sytt och varit på sagostund till biblioteket. Tack Åsa för
biblioteksbesöket. Stora sidans barn har också varit och hämtat slöjdmaterial från Katis bygge. 5-6
åringarna var på en kul utflykt till Jurmo med ettan och tvåans elever.

Torsdagen 25.5 är Milan stängt eftersom det är Kristi himmelsfärdsdag.
Obs! Om något barn blir borta fredagen 26.5 eftersom skolan då har ledig dag så vill vi att ni meddelar oss så vi
får justera personalen enligt barnantal. Och att vi vet om det den dagen finns något behov av taxiskjuts.

Tisdagen 30.5 kl.16.30 är ni välkomna på Milans vårfest/firande av Finland 100år. Vi bjuder på mat
och program! Meddela oss gärna hur många som kommer från er familj.
Onsdagen 21.6 kl. 14.00 kommer barnen på Milan att uppträda med sång på Solkullas
Midsommarfest.
Ni kommer inom kort att få en lista hemskickad över den personal som kommer att finnas på plats
under sommaren.
MATLISTA VECKA 21

VECKA 22

Måndag 22.5 Chili con corne, ris

Måndag 29.5 Kyckling och ris

Tisdag 23.5 Gryta, sås och potatis

Tisdag 30.5 Köttsås,spagetti (16.30 fest)

Onsdag 24..5 Soppor

Onsdag 31.5 Smått och Gott

Torsdag.25.5 STÄNGT
Fredag 26.5 Pastalåda

Torsdag 1.6 Fisk soppa
Fredag 2.6 Låda

Trevlig sommar!

