MILAN INFO 24.11.2017
Hej föräldrar!
I veckorna som gått har vi varit till Stall Konvaljbacken. Barnen fick rida, åka kärra efter vagn och sköta
om en häst. Vi hade en riktigt bra dag! .
Vi har också sjungit, spelat spel, spelat olika instrument och lilla sidan har jobbat mycket med färger
och stora sidans barn har gjort önskelista till tomten.
Vi vill påminna om att det är väldigt viktigt att barnen stannar hemma från dagis om inte barnet är
riktigt i skick eftersom vi har barn i gruppen som kan bli väldigt dåliga om de får magsjuka eller
förkylning
Vi rekommenderar att barnets allmäntillstånd avgör om barnet skall stanna hemma. Om barnet är trött
och hängigt trots att den inte har feber orkar hen troligtvis inte med de dagliga aktiviteterna på dagis
och borde därför stanna hemma och vila.
Om barnet har stegring eller feber så ska det däremot alltid stanna hemma från dagis. Barnen skall ha
varit feberfritt och pigg i ett dygn utan febernedsättande medicin innan den går tillbaka till dagis. Lite
snuva och vanlig hosta är okej.
En konstant rinnande näsa och hosta vid aktivitet( Nätterna ) hemma bör barnet vara hemma.
Magsjuka alltid ett symptomfritt dygn hemma och vila!
På kommande
Tisdagen 28.11 åker förskolbarnen på besök till skolan. Denna gång satsar vi också på att barnen får besöka
eftis. Förskolbarnen får som vanligt stiga av vid skolplan på morgonen.
30.11 åker vi till idrottshallen. På morgonen kommer vi att ta emot taxibarnen vid skolplan. Tillbaka till Milan åker
vi med taxi vid ca 10.20. Tag med rörelsevänliga kläder
5.12 uppmärksammar vi självständighetsdagen och tittar på fotografier från i våras då vi hade
vårfest/självständighetsfest.
Onsdagen 6.12 är Milan stängt på grund av självständighetsdagen

Längre fram

Välkommen på Milans julfest 12.12 kl. 16.00
Torsdagen 14.12 kommer Åsa från biblioteket och läser julsagor för barnen.
Meny
VECKA 48

VECKA 49

Måndag 27.11 Korvsås och makaroner

Måndag 4.12 Kycklinglår och ris,sås

Tisdag

Tisdag 5.12 Ärtsoppa

28.11 Tortilla

Onsdag 29.11 Soppor

Onsdag 6.12 Milan stängt

Torsdag 30.11 Tomtegröt

Torsdag 7.12 Ugnsfisk och potatis

Fredag 1.12 Spagetti och sås

Fredag

8.12 Köttgryta och Ris

