Hej föräldrar!
Nu har vi haft ganska ruggigt och kallt de senaste veckorna. Så nu vill barnen ha vantar eller handskar på sig.
Stövlarna behövs nu också så kolla gärna upp att ert barn har vantar,mössa,galonisar, stövlar och extra kläder
här på daghemmet.
För någon vecka sedan införde vi att inga leksaker tas med till Milan utan bara kramdjur. Vi har förklarat för
barnen varför. De medtagna leksakerna har kunnat gå sönder eller så har det varit svårt att dela med sig av
leksaken och ibland svårt hitta leksaken då barnet skall åka hem och då blir de flesta barnen väldigt ledsna. Om
barn haft med sig så har vi satt dem på deras hylla . Diskutera också gärna hemma med ert barn varför de inte
skall ta med sig leksaker
I veckorna som gått har vi påbörjat tema KÄNSLOR. Vi har hunnit med känslan Glad och Ledsen och påbörjat
fixande av en KÄNSLOBOK. Vi har sjungit, målat, varit på utflykter, varit till idrottshallen och lekt ute i vår nya
Paviljong.
I förskolan har vi jobbat med bl.a. former ( kvadrat ,triangel ,cirkel, rektangel). Vi har jobbat med siffror,
ordningstal, minst-större-störst ,bokstäver, jobbat i min skolbok, bacillboken, alfabetsboken och spelat spel och
varit uppe i snickeriet.
På kommande
Tisdagen 2.10 kl. 14.15 kommer Nina Berg med Terapihunden Dino och leker med oss.
Obs! Ännu saknar vi några föräldrars godkännande om ert barn får filmas och fotas och delta i fadderhundens
verksamhet. Skicka med till Milan senast på måndag 1.10.
Torsdagen 4.10 på eftermiddagen åker vi till biblioteket på sagostund .Vi åker till och från biblioteket med taxi.
Obs! Tag med bilkudden!
OBS! Torsdagen 4.10 kl. 19.00 är ni välkomna till Milans föräldramöte. Meddela oss gärna så vi vet hur många
föräldrar som kan komma.
Onsdagen 10.10 får vi polisbesök. Två poliser besöker oss från morgonen och de kommer att äta lunch
tillsammans med oss.
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Måndag 1.10 Ugnskorv och makaroner

Måndag 8.10 Skinksås och pasta

Tisdag 2.10

Stekt strömming och potatismos

Tisdag 9.10 Soppa

Onsdag 3.10

Potatis-purjosoppa

Onsdag 10.10 Kyckling gryta och ris

Torsdag 4.10

Restfest

Torsdag 11.10 Janssons frestelse

Fredag 5.10

Soppa

Fredag 12.10 Köttfärs och potatis

