MILAN INFO 8.12.2017
Hej föräldrar!

Tiden rullar iväg och snart är julen här. Vi har haft mycket blött väder nu på sistone så
galonkläderna har varit i flitig användning . En dag hade vi snö några timmar på
förmiddagen. Då åkte pulkorna genast fram . Det var verkligen kul!
I veckorna som gått har vi förutom sång och pyssel varit till idrottshallen och så har vi
uppmärksammat självständighetsdagen med feststämning vid lunchbordet(flaggan på topp,
Finlands flagga servetter och förstås ljus på bordet)
Stora sidan fixade Finlands flagga och diskuterade Finlands självständighet och fick lite
frågor om Finland. Vi tittade också på foton från då vi i våras firade Finland 100 år
tillsammans med er föräldrar ,syskon och övriga inbjudna.
Vi har också plockat fram lite julprydnader och pyntat julgranen och förstås dragit våra
julpaket i julkalendern.
Vi vill tacka Sigvard för den fina julgranen som han skänkte till daghemmet.
På kommande

Välkommen på Milans julfest 12.12 kl. 16.00. Vi bjuder på kaffe/saft och tilltugg!
Onsdagen 13.12 på förmiddagen åker förskolbarnen till Stall Konvaljbacken och rider.
Torsdagen 14.12 kommer Åsa från biblioteket och läser julsagor för barnen.
Tisdagen 19.12 kl. 9.45 kommer vi att lussa och sjunga julsånger i Solkulla.
Onsdagen 20.12 kommer vi att äta julmat vid Milan.
Under jul- Nyår- mellandagarna kommer många barn att vara lediga. Om det är någon som
känner att ni glömt lämna in dagistiderna för jul-Nyår-mellandagarna så skicka in så fort som
möjligt!
En riktigt trevlig jul och ett Gott nytt år till er alla från oss alla vid Milan

Meny
VECKA 50

VECKA 51

Måndag 11.12 Kycklinggryta och ris

Måndag 18.12 Ugnskorv och makaroner

Tisdag

Tisdag 19.12 Fisksoppa och frukt

12.12 Spagetti och köttfärssås

Onsdag 13.12 Soppa

Onsdag 20.12 julmat

Torsdag 14.12 makaroni-baconlåda

Torsdag 21.12 julmats rester

Fredag 15.12 Gryta och potatis

Fredag 22.12 Låda

