Kære børn og forældre!
Torsdagsbrev, den 09.02.2017
www.mammenfri.dk

Kommende arrangementer
Uge 7

Vinterferie i skolen

Mandag den 20. februar

Fyraftensmøde for alle forældre på MammenFri

Tirsdag den 21. februar

Bestyrelsesmøde

Onsdag den 22. februar

Uddannelsesaften på MammenFri

Mandag den 27. februar

Fastelavn i VS-BH om dagen og Mammut om aftenen

Fra Bestyrelsen
Kære forældre
Mandag den 20. februar kl.17.00-18.00 vil bestyrelsen og ledelsen gerne invitere til et forældremøde
for ALLE forældre på MammenFri.
Vi ønsker at orientere om resultatet af spørgeskemaet, som I udfyldte i slutningen af 2016. I
forbindelse med spørgeskemaerne er der blevet sat forskellige ting i gang, og der er truffet beslutning
i bestyrelsen vedr. karaktergivning på MammenFri. Bestyrelsen er sammen med personalegruppen
også i gang med en arbejdsproces om værdier, som vi vil orientere om.
Dagsordenen vil være som følgende:




Gennemgang af spørgeskemaet (udvalgte spørgsmål)
Tiltag og beslutninger i forhold til afgivne kommentarer og fokusord
Orientering om værdiproces

Mødet afholdes i mellemrummet på skolen.
Venlig hilsen
Bestyrelsen for MammenFri
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Leder
MammenFri-kredsen
I nærmeste fremtid vil vi udsende indbetalinger til fortsat medlemskab i MammenFri-kredsen til alle
nuværende medlemmer. Hvis man kender nogen, som ikke pt er medlem, men gerne vil være det, så
bedes de kontakte Lene eller Mikael på kontoret.
Prisen for et medlemskab er 150 kr for et personligt medlemskab og 250 for et familiekontingent.
Nye børn på MammenFri
Efter vinterferien starter 2 nye børn på MammenFri. Det drejer sig om Benjamin Breuer Johansen på 4
år, som starter i børnehaven og Anna Breuer Johansen på 6 år, som starter i børnehaveklassen. Vi
glæder os til samarbejdet.

Skole
Skolemad.nu
Jeg vil bare bede jer bemærke den vedhæftede fil om de nye retter ved skolemad.nu. Der er også nogle
praktiske oplysninger om ordningen
Elev stopper på MammenFri
Emma Andersen fra vores 4. klasse stopper på MammenFri og har sidste dag i morgen fredag. Vi
takker for samarbejdet og ønsker Emma al mulig held og lykke fremover. Emma skal efter vinterferien
starte på Bøgeskovskolen.

Skole-hjem samtaler og forældremøder
Her er en plan for skole-hjem samtaler og forældremøder i foråret. Lærerne vil senere sende ud om
tidspunkter.
Skole-hjem samtaler
Klasse
Børnehaveklasse
1.klasse
2. klasse
3. klasse
4. klasse
5.-6. klasse
7.-8. klasse

Dato
25-26. april
27. april og 3. maj
9. maj
29. marts
5. april
4. april og 5. april
3. april

Forældremøder
Team A (0.-4.
16. maj
klasse)
Team B (5.-8. klasse) 22. marts
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Nyt fra Jane
Så har vi taget hul på februar måned, som vi indledte med et lærerigt og udviklende visionsdøgn. I
denne forbindelse vil jeg gerne sige tusind tak til jer forældre for jeres indsats i forbindelse med
pasning af børnene – jeg har hørt, at både børn og voksne havde en hyggelig eftermiddag;-)
I forhold til personalesituationen er Heidi fortsat sygemeldt og skal opereres igen for galdesten i uge 8.
Jane Mikkelsen er fortsat vikar i forbindelse med Heidi´s fravær.
Lene C. starter lige så stille op i børnehaven med start tirsdag i uge 8. Lene starter ud med få timer,
som øges gradvis, så vi ser frem til et dejligt gensyn;-)
Som flere af jer nok har set, har der været et nyt ansigt i børnehaven i dag. Det er Mikkel Dalgaard
Jensen, som er uddannet pædagogisk assistent, og som har tilbudt at være tilkaldevikar i MammenFri.
Mikkel er 21 år og har undervejs i uddannelsen arbejdet med både vuggestue- og børnehavebørn. I uge
7, hvor der er sampasning, vil Mikkel være vikar alle ugens dage. Vi siger velkommen til Mikkel;-)
Fra tirsdag-fredag i uge 8 er Mia, vores studerende i Mammutten, på praktikindkald.
Til trods for at vinterferien endnu ikke er påbegyndt, skal I allerede nu forholde jer til, om jeres barn
holder fri i dagene op til påske. Der hænger en oversigt ved indgangen til vuggestue/børnehave samt
på oversigtstavlen i Mammutten, hvor I noterer behovet for pasning. I er velkommen til at sende
besked om dette via sms til den pågældende afdelingens mobilnummer senest d. 9 marts.
Udover påskeferie kommer der også en sommerferie, men af hensyn til personalets
sommerferieplanlægning, skal vi have besked senest d. 1. april, om I har behov for pasning eller ej i
sommerferieperioden.
Vi har udleveret sedler vedr. sommerferiepasning, som I bedes returnere i fysisk form til personalet
eller jeg. Jeg gør opmærksom på, at der i uge 31 ikke vil være fast personale på hele dagen.
Husk at sætte kryds i kalenderen d. 20 februar, hvor vi indkalder til fælles forældremøde for hele
MammenFri – se info fra bestyrelsen i dette torsdagsbrev – vi glæder os til at se jer;-)
RIGTIG GOD VINTERFERIE;-)
Nyt fra Vuggestuen
Fastelavn er lige om hjørnet og vi har fået nogle spørgsmål til udklædning. Vi voksne er udklædt, men
kun lidt, så vi stadig er kendte, så ingen bliver utrygge:) I forhold til jeres børn, vurderer I selv, om
jeres barn skal være udklædt. Vi forventer ikke, at de er udklædte - nogle børn har hverken lyst til tøjet
eller tønden, og så kigger de med fra sidelinjen. Så kig på jeres barn og tag vurderingen - alle skal føle
sig godt tilpas:)
Når vi arbejder med forskellige forløb og projekter over en periode, er det forbeholdt de største børn i
vuggestuen. Dette for at skabe fordybelse i processen, men også for at processen samt produktet er
skabt i børnehøjde.
Vi deler børnene i små grupper efter alder (lille, mellem og stor). Man rykker på skift i grupperne, så
alle bliver "store". Vi får på den måde mulighed for at tilgodese hvert enkelt barns behov og
kompetence og kan tilrettelægge processen/forløbet ud fra dette. Forskellige aldre - forskellige behov:)
Vinteren er for alvor kommet, ferien står for døren - nogle skal nyde den hjemme med familien, andre
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blandt venner i vuggestuen;-) God ferie til alle:)
Nyt fra Børnehaven
Vinterferien står for døren Christina og Malene har ferie hele ugen. Niclas og Abbi er på arbejde og
får hjælp af pædagogisk assistent Mikkel Dalgaard Jensen denne uge, hvor der som vanligt er
sampasning mellem afdelingerne.
Efter ferien byder vi velkommen til Benjamin på 4 år, så han bliver tilknyttet Harerne;-)
Mandag den 27/2, holder vi fastelavn, hvor vi håber at se en masse glade, udklædte børn
Der hænger noget glemt tøj i garderoben. Husk at tjekke det, da det bliver kørt til genbrug i morgen,
fredag.
Det er ved at være længe siden vi har skrevet noget om fødselsdage! Der er kommet mange nye børn
og forældre til, så derfor er det nok på sin plads at fortælle lidt om, hvordan det kan gøres. Vi kan fejre
fødselsdagen på selve dagen, eller en anden dag, hvis det passer bedre. Snak med personalet om
tidspunkt, da det både kan være til frokost eller i forbindelse med eftermiddagsfrugt. Om
eftermiddagen må man påregne, at alle børn er med, men til frokost er det typisk kun den pågældende
spisegruppe. I er velkomne til at være med, hvis I har mulighed for det, men det er lige så fint at
aflevere ”lidt lækkert” om morgenen, så fejrer vi barnet. Lidt lækkert kunne f.eks. være flødeboller,
pizzasnegle, kage, frugtfad, boller, is eller lignende. Én gang i løbet af barnets børnehavetid kan vi
også komme til jer, hvis I har lyst til at få besøg
Nyt fra Mammutten
Vi har i Mammutten besluttet at påbegynde et teaterprojekt ”Snehvide”, hvor alle børn vil få en
funktion. Der vil være forskellige værksteder i teaterprojektet: teatergruppe (skuespillerne), kulisser,
kostume og arrangører (indbydelser, forplejning, musik mm.). Børnene vælger selv i prioriteret
rækkefølge, hvilket værksted, de ønsker at deltage i, og her vil vi voksne efterfølgende vurdere,
hvordan det giver bedst mening at fordele børnene med udgangspunkt i disse prioriteringer.
Vi har valgt at starte dette teaterprojekt for at få børnene til at indgå i andre relationer på tværs af
Mammutten, så de herigennem får indsigt i egne og andres styrker. De får samtidig udviklet deres
kreative kompetencer og kommer til at arbejde med egne grænser. Vi håber således på, at projektet kan
bidrage til at øge barnets selvværd og selvtillid.
Projektet forløber fra uge 9-12 (tirsdag, onsdag og torsdag) med forestilling den 23. marts kl. 16.0016.30, så sæt allerede nu kryds i kalenderen og gør gerne bedsteforældre opmærksomme på denne
dato;-)
Rengøringsliste for skole og hovedrengøring
6

Jeanett Mørk

6
8
8
8
9
9
9

Sabina Wedel Møller
Benita Bjerregaard K. Joh.
Lisette Kirkegaard
Elmira Østergaard
Cherie Elleskov Lyscarz
Karin Glerup Levring
Elsebeth

Torsten R. Wedel Møller
Erik Johansen
Jan Veng Bjerregaard
Martin Østergaard

10
10
10
11

Maj-Britt Nørskov Krag
Mette Knudsen
Susanne Andersen
Pernille Vermeulen Jacobsen

Niels Chr. Balslev Krag
Martin Knudsen
Claus Andersen
Lars Rasmus Møller

Anders Levring
Helge Lentz Larsen

Dalvejen 22

8850

Bjerringbro 36 78 08 48

Dalsgårdvej 4
Søndervang 12
Ved granerne 2
Bjerring Hede 58
Mammen Byvej 65
Husrækken 5
Mammen Byvej
54B
Hedemøllevej 30
Mølleengen 6
Mammen Byvej 37
Hovvejen 8

8850
8850
8850
8850
8850
8850
8850

Bjerringbro
Bjerringbro
Bjerringbro
Bjerringbro
Bjerringbro
Bjerringbro
Bjerringbro

20 40 22 66
30 29 14 32
26 35 00 79
87 50 77 50
31 27 36 81
87 50 20 30
64 66 38 80

8850
8850
8850
8850

Bjerringbro
Bjerringbro
Bjerringbro
Bjerringbro

86 68 59 60
60 13 54 55
86 68 53 30
24 41 07 04

Mammen Friskole, børnehave og vuggestue ▪ Mammen Byvej 69 ▪ 8850 Bjerringbro ▪ Tlf.: 86 68 58 50 ▪ mammenfri@mammenfri.dk
Bank: Sparekassen Kronjylland Konto nr. 93 81 - 00 01 84 44 15 ▪ Mammuttens tlf.: 86 68 51 17 ▪ Mobil nr.: 30 36 58 50
Skoleleder: ▪ Mikael Kristensen tlf.: 86 68 58 50 mail: mammenfri@mammenfri.dk
Børnehave og vuggestuens mobil nr.: 20 21 58 50 ▪

Side 4 af 5

11
11
12
12
12
12

Hanne Holm Kristensen
Lisbeth Liboriussen
Abbi Andersen
Steffen D. Jensen

Henrik Munkholm
Henrik Nielsen
Finn Dalsgaard Nielsen
Christian Andersen

Korreborgvej 3
Smededammen 14
Horsdalsvej 46
Søndervang 20
Rævestien 15

8850
8850
8850
8850
8850

Bjerringbro
Bjerringbro
Bjerringbro
Bjerringbro
Bjerringbro

24 25 98 72
29 44 76 45
87 27 61 81
35 11 73 55
41 61 79 99

Sidsel Bodekær Clausen

Plan for morgenidræt

Uge

Bh.kl-1.kl.

2.kl.-4.kl

5.kl-8.kl

5
6
8

Fodbold MK

Fangelege

Rundbold

Rundbold LG

Fodbold

Fangelege

Fangelege SE

Rundbold

Fodbold

Uge

Bh.kl-1.kl.

2.kl.-4.kl

5.kl-8.kl

9
10
11

Bordtennis LG

Hockey

Løb

Løb MK

Bordtennis

Hockey

Hockey SE

Løb

Bordtennis

SE/LG/MK

SE/LG/MK
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