MILAN INFO 29.9.2017
Nu är vi snart igen inne på en ny månad. Tiden den bara rullar iväg. Mycket förkylningar på gång nu
också de senaste veckorna.
Fiske har på stora sidan övergått till Temat Havet. Eftersom barnens intresse är så stort för det som
finns i havet har vi börjat med att diskutera andra djur och växter som finns i havet och barnens
akvarium blir fyllda med annat än fiskar och växter  .Stora sidans barn håller nu också på att lära sig
känna igen de ”vanligaste” fiskarna .
På lilla sidan har det blivit pysslande av krokodiler och bläckfiskar.
Förskolbarnen har jobbat mycket med räkneövningar och bokstäver. Vi har haft bokstavsbingo,
sifferbingo och spelat spel.
Kati och Linda har varit på en tvådagars konferens till Esbo som var mycket lärorik
Måndagen 2.10 är Linda ledig

Onsdagen 4.10 åker förskolbarnen på besök till skolan. Vi tar emot barnen vid skolplan.
Tillbaka till Milan kommer vi att åka med bil.
Välkomna på föräldramöte torsdagen 5 oktober kl. 19.00
Måndagen 9.10 är Tanja ledig.
Torsdagen 12.10-fredagen 13.10 är Kati ledig
Tisdagen 17.10 är Linda ledig
OBS! Torsdagen 19.10- fredagen 20.10 går inga taxiskjutsar eftersom det är skolans höstlov.
Torsdagen 19.10-fredagen 20.10 är Linda och Anki lediga. Eftersom det då är skolans
höstlov justerar vi personal efter barnantal. Om ni redan nu vet att ert barn kommer att vara
lediga så vill vi att ni meddelar oss så vi inte tar in vikarier i onödan .
Jag kommer att meddela er per e-post vem som vikarierar när någon i personalen är lediga.

VECKA 40

MATLISTA

VECKA 41

Måndag 2.9 Pasta med kycklingröra

Måndag 9.9 Köttfärs och makaroner

Tisdag 3.9 Soppor

Tisdag 10 9 Fisk och potatis

Onsdag 4.9 Fisk och potatis

Onsdag 11.9 Soppa

Torsdag 5.9 Kalops och potatis

Torsdag 12.9 Skink och potatislåda

Fredag 6.9 Ris/såser

Fredag 13.9 Karrégryta och potatis

Ett trevligt veckoslut till er alla!

