Nu är det jul igen...
Då var det redan dags att anmäla ditt barn till jullovet. Det kan du göra på en rad olika sätt: Genom att lämna
in denna blankett till Mellizpersonalen, mejla till cicci.melliz@gmail.com, skriva till oss på hemsidan,
www.melliz.se , ringa på 08-508 158 90, skriva en egen lapp och komma hit med den eller be era barn tala om
för oss när de ska vara här. Huvudsaken är att vi får veta senast den 5/12!
Glöm inte att ansvaret för att anmälan kommer in i tid ligger på er vårdnadshavare, inte på barnen.
HAR NI INTE ANMÄLT ERT BARN SENAST DEN 6 DECEMBER RÄKNAR VI MED ATT HEN ÄR
LEDIGPÅ LOVET. Alla anmälda barn måste vara på plats på Melliz senast kl. 09.30 varje dag om inte annat
har avtalats. Observera att Melliz är stängt för planering onsdagen den 9/1.
OBS!!!!
När vi ändå har er uppmärksamhet…onsdagen den 5/12 kl 16.00-19.00, äger höstens stora
Mellizevenemang rum!!! Vi kommer helt enkelt att anordna en Aktivitetskväll på Melliz. Detta blir en
eftermiddag/kväll där Mellizbarnen tar över personalens jobb och anordnar klassiska Mellizaktiviteter
för er vårdnadshavare och övrig släkt och vänner. Alla besökare kommer helt enkelt att få prova på
hur det är att gå på Melliz och det kommer erbjudas en mängd olika aktiviteter, allt från pyssel och
sporter till härliga ”fredagsaktiviteter” såsom Bingo och Ljushallsfiske. Vi kommer att ta inträde till
denna kväll och då ingår alla aktiviteter samt fika och Mellizbakat fikabröd. Det kommer även att
finnas möjlighet att köpa lotter i våra lotterier. Alla intäkter går oavkortat till Sponsor Light, ett
projekt som hjälper barn till fattiga föräldrar i Uganda att få gå i skolan.
Betalning sker helts med Swish men även i viss mån jämna pengar. En utförligare inbjudan finns på
hemsidan 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Namn:___________________________________________________________Klass:_________________

Specialkost:_____________________________________________________________________________
Sätt kryss de dagar
in vill vara på Melliz
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Melliz
julstängt!
Sätt kryss de dagar ni
vill vara på Melliz

31/12-1/1
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Fredag

2/1

3/1

4/1

Melliz
nyårsstängt!

Måndag Tisdag
7/1

Onsdag 9/1

8/1
Melliz stängt
för planering!

Vi planerar inte i förväg. Vad vi gör på jullovet beror på barngruppen, vädret och vad som finns
att göra. Ta med VARMA kläder och gärna egen hjälm, skridskor eller pulka om vädret är rätt.

Ha en skön julledighet!
Hälsningar Mellizpersonalen

