Milan info 30.10.2017
Hej föräldrar!
I veckorna som gått har vi haft mycket omväxlande väder. Många dagar har det varit så kallt och
blåsigt så vi har varit inne mera än vi brukar. Många barn och personal har varit sjuka . Verkar vara en
jobbig influensa som nu är på gång .Verkar komma om och om igen.
I veckorna som gått har lilla sidan diskuterat Igelkottar, tittat på liten igelkott snutt och pysslat
igelkottar. Vi har också målat med vattenfärg, gjort äppeltryck med plakatfärg, bakat äppelpaj, varit på
promenad och haft bollkastning vid lokalen. Barnen har också pysslat fåglar och sjungit och spelat på
instrument.
Stora sidans barn har gjort hösttavlor, halsband, presentaskar. Lärt sig lite om igelkotten och sett
Igelkotts film, lärt sig hur en systemkamera fungerar. Barnen har lekt Gubben i lådan, kom hem alla
mina barn, damen från Paris och kimsleken. Barnen har hittat på egna pyssel, sjungit, spelat på
instrument och varit på promenad och varit till lokalen och haft bollkastning. Barnen har också gjort
äppeltryck och bakat äppelpaj.
Förskolbarnen har tränat på matematikförberedande uppgifter i sin ”mattebok” och läsförberedande
uppgifter i sin ”alfabetsbok”, ordningstal har vi tränat på whiteboardtavlan och så har vi spelat spel och
haft bokstavsbingo.
På kommande
Onsdagen 1.11 gör två elever från högstadiet sitt dagsverke här på Milan .En av eleverna kommer att
vara på lilla sidan och en på stora sidan.

Torsdagen 2.11 kl 13.30 är det sagostund i biblioteket för stora sidans barn. Vi kommer
under veckan att meddela hur vi tar oss till och från biblioteket.
Onsdagen 6.11 kommer förskolbarnen att åka på sitt andra besök till skolan. Denna gång
kommer vi att vara i skolan ända till 12.50. Som vi brukar tar vi emot barnen på morgonen vid
skolplan .Vi meddelar er per sms vem som tar emot förskolbarnen på morgonen
Torsdagen 16.11 kl. 9.00-10.30 kommer vi att vara på Stall Konvaljbacken och besöka
hästarna och den som vill får förstås rida .Denna dag blir lunchen lite senare än vanligt.

Meny
VECKA 44
Måndag 30.10
Tisdag 31.10

Korvsås och makaroner
Köttsås och potatis

Onsdag 1.11 Kycklingsoppa

VECKA 45
Måndag 6.11 Kyckling och ris
Tisdag 7.11 Fisk och potatis
Onsdag 8.11 Griskött och potatis

Torsdag 2.11 Janssons frestelse

Torsdag 9.11 Soppa

Fredag 3.11 Buffé

Fredag 10.11 Lasagne

