I år blir det en specialare när det gäller vårens lov. Då sportlovet och påsklovet ligger så pass tätt har vi beslutat att skicka ut
båda lapparna i samma utskick. Lovlapparna har dock två olika SISTA ANMÄLNINGSDAG: Sportlovet måndagen den 5/2-18,
Påsklovet fredagen den 9/3-16. Det går givetvis bra att lämna in påsklovslappen samtidigt som sportlovslappen om man så
önskar. Som vanligt går det även bra att anmäla sitt barn via hemsidan, e-post (cicci.melliz@gmail.com), telefon eller
personligen på Melliz. Vi har inte möjlighet att ta emot sena anmälningar, vilket vi hoppas att ni respekterar.

Öppettider: 08.30-17.30. Ni behöver bara anmäla om ert barn ska vara på Melliz.
Utifall att ni har anmält ert barn till Melliz och hen av någon anledning inte ska närvara någon dag, var vänlig
anmäl detta till oss via telefon, 08-508 15 890, så kan vi ägna oss åt barnen istället för att ringa runt för att
säkerhetsställa frånvaron. Tack på förhand!
Namn:_________________________________________________Klass:__________
Särskild kost:______________________________________
PÅSKLOV
V.14

Måndag 2/4

Tisdag 3/4

Onsdag 4/4

Torsdag 5/4

Fredag 6/4

Annandag Påsk,
Melliz är:

Äggjakt!
Påskharen har
glömt kvar några
ägg…nu måste vi
hjälpa till att leta
rätt på dem ;-)

Heldag i naturen!
Vi tar med oss lunch och
mellanmål och går ut i
naturen. Maten lagas över
öppen eld och om vädret
tillåter försöker vi få lite fisk.
Ta med dig kläder efter
väder.

Filmtorsdag!
Vi myser och tar
det lugnt på
Melliz.

Tårtdekorationstävling!
Vilka kan göra den
godaste tårtan? Vilken
tårta blir snyggast?
Vilken tårta är mest
kreativ?

Ja, jag vill
vara på
Melliz. (sätt
kryss)

Sista anmälningsdag: Fre 9/3-16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Namn:_________________________________________________Klass:__________
Särskild kost:______________________________________
Sportlov
v. 9

Måndag 26/2

Tisdag 27/2

Onsdag 28/2

Torsdag 1/3

Fredag 2/3

Pingisturnering
på Melliz.

Heldag ute!
Skridskor och
eventuellt
isfiske
om
vädret
tillåter.
Ta med hjälm,
varma kläder
och skridskor
om ni har.

Wii-sports dag!
En riktig ”gamer”
dag, fast en sportig
sådan 

Vi åker till Enskede
Rackethall och
spelar badminton
eller pingis. Åter på
Melliz ca kl. 15.00
OBS! Ta med
inomhusgympaskor och ev.
ombyteskläder!

Sportfilmsmaraton!
Vi tittar på så många
filmer med
sporttema
som vi
orkar. Har en lugn
dag på Melliz.

Ja, jag vill vara
på Melliz. (sätt
kryss)

Sista anmälningsdag: Mån 5/2-16

