MILAN INFO 9.3 2018
Hej föräldrar!
I veckorna som gått har vi haft ordentligt vinterväder. Vissa dagar har det varit så kallt att vi bara
kunnat vara ute en liten stund. Nu just i skrivandets stund har vi fått plusgrader så hoppas bara det blir
några minusgrader så att vi får ha snön kvar. Det är så roligt med snö för barnen njuter verkligen av att
vara ute och leka.
Stora sidans barn har de senaste veckorna spelat spel, snickrat, pysslat, sjungit och varit på
skogsutflykter. Vi har påbörjat temat KROPPEN och förskoleleverna har varit och hälsat på
dagisbarnen i Kumlinge .Förskolbarnen gjorde sitt skolberedskapstest i Kumlinge och vecka 13 satsar
vi på att vi går igenom det med er föräldrar. Vi har också haft besök av specialbarnträdgårdsläraren.
Lilla sidans barn har sjungit, spelat på instrument, pysslat, pratat om och lärt oss barnens första
bokstav och hur de ser ut och hur siffrorna 1,2,3 ser ut. Barnen har räknat klossar och sedan fått säga
vilken färg deras klossar har.

På kommande
Kati är på semester vecka 11 ( 12.3-18.3)

Vecka 11 kommer förskolbarnen att göra besök i skolan både onsdag 14.3 och torsdag
15.3. På onsdag kommer barnen också att besöka Eftis men på torsdagen åker barnen hem
från skolan vid 12.50. Barnen tas som vanligt emot vid skolplan på morgonen.
Måndagen 19.3 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.

Matlista
Vecka 11

Vecka 12

Måndag 12.3 Ugnskorv och makaroner

Måndag 19.3 Spagetti och köttfärssås

Tisdag 13.3 Soppor

Tisdag 20.3

Onsdag 14.3 Köttgryta och ris

Onsdag 21.3 Fisk och potatis

Torsdag 15.3 Janssons frestelse

Torsdag 22.3 Köttfärsbiff och potatis

Fredag 16.3 Maletkött pizza

Fredag 23.3 Knackorv och potatismos

Kyckling och ris

