MILAN INFO 6.4.2018
Hej föräldrar!
Tiden går och vi är redan inne i April. Nu för tillfället har vi det riktigt slaskigt på dagisgården så skicka
med lite byteskläder till barnen för galonkläderna håller inte alltid. Skicka också gärna med
galonvantar.
I veckorna som gått har lilla sidan sjungit, läst ramsor, spelat på instrument, pysslat och fortsatt med
temat KROPPEN: NÄSAN och ÖRAT.
Förskolbarnen har tränat begynnelsebokstäver, veckodagar, ordningstal, rim och sifferkännedom och
diskuterat trafik . Stora sidan har sök och pratat om mossor , lavar, träd, och ris. Stora sidans barn har
också hunnit med många pyssel.
På kommande
.Måndagen 9.4 åker vi till Brändö på teater. Vi kommer att se Åbo svenska teaters föreställning TUVA
OCH TURE I HEMLIGHETENS HUS. Pjäsen börjar kl. 11.15 så vi kommer att ha lunch redan 10.15.
Vi åker med taxi till och från idrottshallen. Från Milan startar vi 10.45. Lilla sidans barn kommer att åka
tillbaka till Milan med taxi 12.15 och de större barnen blir kvar till 13.20 . De större barnen kommer
efteråt att diskutera med skådespelarna och så hinner vi kanske vara ute på skolgården och leka en
stund.
Torsdagen 26.4 firar vi valborg med Maskerad. Då kommer vi också att få besök av skolans etta och
tvåa. Den dagen får barnen ta med sig utklädningskläder. Om inte ert barn har hemma så finns det att
låna på dagis.
Fredagen 27.4 får vi besök av specialbarnträdgårdsläraren
I vecka 15 får ni hem en talong där ni får skriva vilka tider era barn kommer att vara i dagvård under
sommaren 2018. Skicka den tillbaka så fort som möjligt så underlättar det planerandet av
semestrarna. Från och med 8.6 till 16.8 går inga taxiskjutsar.

Matlista
Vecka 15

Vecka 16

Måndag 9.4 Ugnskorv och makaroner

Måndag 16.4 Spagetti och svampsås

Tisdag 10.4 Potatis och såser

Tisdag 17.4 Låda

Onsdag 11.4 Fisksoppa

Onsdag 18.4 Köttsoppa

Torsdag 12.4 Gryta och Ris

Torsdag 19.4 Fisk och potatis

Fredag 13.4 Kyckling och Pasta

Fredag 20.4 Tortilla

En trevlig helg till er alla!

