Kære børn og forældre!
Torsdagsbrev, den 16.11.2017
www.mammenfri.dk

Kommende arrangementer
Tirsdag den 21. november

Bestyrelsesmøde

Fredag den 24. november

Pædagogisk weekend med forældrepasning på hele MammenFri

Torsdag den 30. november

Bedsteforældredag med juleklip i vuggestue, børnehave og Mammut

Fredag den 1. december

Juleklippedag i skolen

Lørdag den 2. december

Julemarkedsdag i Bjerringbro, hvor vores 7.-8. klasse har en bod

Onsdag den 6. december

Indskrivning til kommende børnehaveklasse

Leder
Personaleweekend
Blot endnu en reminder om at vi den 24. november skal have personaleweekend. Vi havde sat en
deadline til den 15. november. Det var i går, men vi mangler stadig forældre. Ikke så meget i
børnehave, vuggestue og Mammut, men især i skolen, hvor vi pt kun har 3 forældre. Hvis der ikke
kommer flere forældre her, vil der komme mail ud i næste uge, om hvordan vi løser det.
Vi har brug for:
Afdeling
Skole
SFO
Børnehave
Vuggestue

tidsrum
08.25-12.35
6.15-8.25
12.35-16.00
08.00-16.00
12.00-16.00

Antal personer
6-8
3-5
6-8 alt efter antal børn
3 alt efter antal børn

I børnehaven behøver man ikke være der i hele tidsrummet. Derfor er det vigtigt, at I skriver eller
giver besked til Jane, i hvilket tidsrum, I har mulighed for at være her.
Har I mulighed for at hente jeres børn tidligt eller finde anden pasningsløsning denne fredag, vil det
være hensigtsmæssigt for børnene – især vuggestuebørnene, da der ikke vil være kendt personale efter
kl. 12.00. Vuggestue- børnehave- og Mammutforældre skal give en tilbagemelding på de opsatte
skemaer, om de har brug for pasning eller ej.
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En tak fra Rumænien
Kære elever, forældre og ansatte
Tusind tak for jeres bidrag til, at nogle af EU's allerfattigste får mulighed for at holde varmen i den kommende
vinter.
For første gang var vi en lille gruppe nede i Baia Mare for at følge aflæsning af sættevognen og uddelingen af
tøj og ting til beboerne i de to romasamfund, Pirita og Craica. Vi besøgte dem i deres usle hytter og så, hvor
uendeligt fattige, de er.
Vi havde en TV-Midtvest filmfotograf med og en journalist fra Skive Folkeblade, og foreløbigt er det resulteret i
en artikelserie i avisen, og senere kommer indslag/udsendelse på TV-Midtvest.
Vi havde også to optikere med fra Louis Nielsen i Skive, og de delte 150 par briller ud til de mennesker, der
ellers ikke havde mulighed for at købe briller. Det var en kæmpe succes!
Taknemmeligheden i Baia Mare var stor for alt, hvad vi kom med, og fordi vi overhovedet interesserer os for
dem - det er de ikke forvænt med.
Deres tak og vores vil vi gerne give videre til jer alle
Mange hilsner
Ivan Andersen
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Skole

Omvendt julekalender
I over 60 år har SOS Børnebyerne arbejdet for at sikre forældreløse og udsatte børn et kærligt hjem og en tryg
opvækst i en familie. Men der er stadig alt for mange børn, der mangler omsorg og nogen til at tage sig af dem.
Heldigvis er vi mange, der hjælper – og det har vi på MammenFri besluttet os for at gøre denne jul.
Omvendt julekalender hedder sådan, fordi julen ikke kun handler om at få. Julen handler også om at give og
være gode mod andre. Omvendt julekalender sætter fokus på de børn, som ikke har så meget og giver vores
elever på MammenFri mulighed for både at lære om deres jævnaldrende i andre lande, men også for at gøre
noget konkret for at hjælpe de børn, som de møder hver morgen i denne kalender. Hver morgensamling i
december viser vi en videolåge, hvor vi besøger børn fra blandt andet Vietnam, Colombia og Balkan og ser en
bid af deres hverdag. Udover at vise eleverne en videolåge, er ideen med Omvendt julekalender, at eleverne i
løbet af juletiden kan udføre gode gerninger derhjemme og få lidt lommepenge for dem. Lommepengene går til
klassernes fælles indsamling. Pengene går til at sikre, at børn fra hele verden kommer i skole. Samtidig hjælper
SOS Børnebyerne familierne med at komme på fode, således de ikke har brug for børnenes hjælp til at tjene
penge.
Der er vedhæftet dette opslag en ide-liste til ”Gode gerninger”, som man kan bruge som inspiration.
Vi glæder os meget her på MammenFri til at være med til at gøre en forskel.

Det kan man give for de penge, klassen samler ind:
For 500 kroner kan man få et halvt års skolegang
For 165 kroner kan man få en skoleuniform
For 80 kroner kan man få en skoletaske
For 50 kroner kan man få bøger til hele skoleåret
For 5 kroner kan man få et kladdehæfte og en blyant
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Praktikant i skolen
I uge 47 kommer Rebecca Løgager Simonsen i praktik på MammenFri. Rebecca kommer fra
Hedemølle Efterskole. Hun skal i uge 47 følge Lars i de fleste af timerne. Så hun skal primært være i
1. klasse.

Nyt fra Jane
Personaleinfo
Heidi fra vuggestuen har fået det bedre og har fået vished om, at det heldigvis ikke er gigt, der har
plaget hende, men derimod en betændelsestilstand i hendes led. Heidi er derfor klar på at starte stille
og roligt ud med et mindre timetal, som optrappes med tiden. Lene S. fortsætter således med at ligge
timer i vuggestuen, indtil Heidi er på fuld tid igen.
I uge 47 får vi fornøjelsen af Vita Thomsen, som skal i en uges praktik i børnehaven. Vita kommer fra
Hedemølle Efterskole.
Nu nærmer tiden sig, hvor vi desværre skal sige farvel til Frederik, vores studerende i Mammutten,
som skal på skolebænken igen. Det har været en fornøjelse at have Frederik i huset, så han vil blive
savnet af børn og voksne. Vi tager afsked med Frederik onsdag d. 29/11 i Mammuttiden.
Frederik afløses af Jesper Skovby, som skal i sin sidste praktik hos os. Jesper præsenterer sig i næste
torsdagsbrev.
Se vedhæftede indbydelse til fælles juleklippedag for vuggestue, børnehave og Mammut
Nyt fra Vuggestuen
Vi er så glade, vores dejlige krybberum er blevet isoleret og har fået varme - der er nu altid en fast
temperatur derinde, og det betyder, at vi ikke behøver at pakke børnene ind i en masse lag, når nu
vinteren rigtig slår igennem:):) Få børn sover ude, og her skal vi nok komme til jer forældre, hvis vi
mangler sovetøj:)
Som alle nok har opdaget, er køleskabet nu i køkkenet, hvilket letter vores arbejdsgang rigtig meget vi vil dog opfordre til, at det kun er forældre der går i køleskabet - dette fordi det er meget kaotisk, når
et par banditter har fået hevet 16 madpakker ud gange 3, dvs. 48 stk. på gulvet, og alle er åbnet og
blandet godt sammen;) - når de når børnehaven og har forståelse for egen mad, lærer de at hente og
sætte i selv - i vuggestuen yder vi den service for dem;)
Julen nærmer sig og vi må indrømme, at vi elsker denne tid i vuggestuen - ja det er faktisk en af årets
bedste måneder. En af de ting vi laver er at bage, derfor vil vi rigtig gerne have, at alle børn i alle grupper har et rengjort syltetøjsglas med ca. 15 cm højt og med navn - hvem ved, måske det kommer fyldt
med hjem:)
Til sidst stor tak til de af jer, der har husket billeder til vores huse - de bliver snarest lavet. Vi sætter
stor pris på jeres opbakning omkring de aktiviteter, vi gør med og for jeres børn - derfor en sidste opfordring til de, som mangler: vi vil meget gerne modtage billeder, så ingen børn mangler huse - alle
både store og små vil gerne se mor og far flere gange om dagen, og det vil vi gerne bakke op omkring,
men vi har brug for JERES hjælp:)
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Nyt fra Børnehaven
Som nævnt under nyt fra Jane har vi i næste uge fornøjelsen af at få Vita Thomsen fra Hedemølle
Efterskole i praktik! Jeres børn har altid taget spændte og glade imod praktikanterne, så vi glæder os til
besøget Vita er der i øvrigt også fredag, hvor der jo er delvis forældrepasning.
Hvis nogen ligger inde med nogle syltetøjsglas/glas, I ikke skal bruge, tager vi rigtig gerne imod
dem Helst vaskede og uden etiketter. Cirka højde: 10-15 cm. På forhånd tak
Nyt fra Mammutten
Farvel til Frederik
Som nævnt er det desværre snart tid til, at vi skal sige farvel til vores studerende Frederik. Flere børn –
og voksne er allerede lidt triste og det er Frederik også. Vi siger farvel onsdag d 29/11 om
eftermiddagen og forældre er velkomne. Frederik er her dog også torsdag til den fælles Bedsteforældre-juleklippe-dagen.
D 1/12 starter Jesper, som var på besøg I mandags. Vi glæder os til at lære Jesper at kende.
Hemmelighedernes tid
Julen nærmer sig, og dermed hemmelighedernes tid I Mammutten. Så træd varsomt, når I henter jeres
børn, måske skal de lige nå at gemme noget først 
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FORÆLDRERENGØRING
2017-2018

46
46
46
47
47
47
47
48
48
48
49
49
49
50
50
50
50
51
51

Lene Præstgård Smed
Marie Lund
Mette V. Knudsen
Benita B. K. Johansen
Cherie Elleskov Lyscarz
Lene Aalestrup Jørgensen
Helge Lentz Larsen
Jannie Vibeke Nielsen
Freja Nordblom
Oana Veronica Frederiksen
Karen Kold
Sarah Breuer Johansen

Søren Smed
Garder Lund
Poul Martin V: Knudsen
Erik Johansen
Johnni Therkildsen
Torben G. Frydenborg
Elsebeth Larsen
Per Kasten Nielsen
Torben Bank Pedersen
Karl Leo Frederiksen
Thomas Kold
Michael Johansen
Henrik Munkholm

Husrækken 18
Nøddekrattet 7
Mølleengen 6
Søndervang 12
Mammen Byvej 65

8850
8850
8850
8850
8850

Bjerringbro
Bjerringbro
Bjerringbro
Bjerringbro
Bjerringbro

24 65 36 76
42 19 72 54
60 13 54 55
30 29 14 32
26 79 54 30

Stendalen 114 B
Mammen Byvej 54 B
Ilsøvej 2
Dalgårdvej 6
Bygvej 3
Dalsgårdvej 5
Søndervang 27
Korreborgvej 3

8850
8850
8850
8850
8840
8850
8850
8850

Bjerringbro
Bjerringbro
Bjerringbro
Bjerringbro

25 67 25 78
64 66 38 80
30 29 17 25
31627558
25 52 52 50
36 15 17 14
31342130
24 25 98 72

Smededammen 14
Hovvejen 8
Mangehøje 6

8850
8850
8850

Bjerringbro 29 44 76 45
Bjerringbro 24 41 07 04
Bjerringbro 23 24 93 08

Søndervang 45

8850

Bjerringbro 86 68 66 86

Rødkjærsbro

Bjerringbro
Bjerringbro
Bjerringbro

Hanne Holm Kristensen
Henrik Nielsen
Pernille Vermeulen Jacobsen Lars Rasmus Møller
Lone Stougaard
Heine Øhlensläger
Øhlenschläger
Heidi Madsen
Jacob Henriksen
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