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Kære børn og forældre! 
Torsdagsbrev, den 31.05.2018  

www.mammenfri.dk 

Kommende arrangementer 

Lørdag den 02. juni Førskoledag for kommende børnehaveklasse 

Tirsdag den 05. juni Skolen er lukket pga. Grundlovsdag 

Onsdag den 06. juni til fredag den 

08.juni 

LEJRTUR 

Torsdag den 14. juni Næste torsdagsbrev 

Fredag den 15. juni Sommerfest ( Tidligere Grillaften) – Invitation kommer i morgen 

Tirsdag den 19. juni Bestyrelsesmøde 

 

Leder 

 

                                               #MammenFrigirværdi 
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Tak til alle for en dejlig emneuge og en endnu bedre fernisering. 

Jeg håber og tror, at I forældre hyggede jer lige så meget som os med ferniseringen i lørdags. Eleverne 

kunne fremvise fine kunstværker og en rigtig god film, som også kan ses på vores Facebook-side. 

Alle er forhåbentlig nu klar over, hvad vores nye værdier er på MammenFri: 

- Fællesskab 

- Nærvær 

- Fokus på det enkelte barns udvikling 

 

Open By Night i Bjerringbro 

I morgen aften vil markedsføringsudvalget repræsentere MammenFri på Open By Night i Bjerringbro. 

Tag et kig ned forbi vores stand, som ligger foran Citysalonen. Der vil være ansigtsmaling, popcorn og 

meget andet.  

  

 

Affaldssortering på MammenFri 

Vi har nu også fået nye affaldscontainere på MammenFri. Heldigvis har vi i mange år sorteret pap, 

papir, glas/flasker/dåser og madaffald fra. Samtidig har I også fået nye containere derhjemme og på 

Mammutmøde i mandags kunne mange af børnene da også svare på, hvor de forskellige slags affald 

skal hen, så det tyder på at mange hjem allerede har sat sig ind i ordningen:0) 

 

I den kommende tid vil vi have ekstra focus på affaldssortering på hele MammenFri, så alle i 

fællesskabet er med til at ordningen fungerer. Det gælder også jer forældre, når I er med til fælles 

arrangementer og når I ellers bruger skolen. 

Til start har vi fået 3 store containere til restaffald (mindre end dem vi havde før)  

3 små containere til madaffald, 3 til papir og 3 til glas og plast-emballage. Måske skal antallet 

reguleres, men det ser vi på i tiden frem. 

Med containerne er der et grønt hæfte, som fortæller om ordningen og man kan endda downloade en 

app om emnet som hedder AffaldViborg (Revas) 

Pap er der ingen containere til her, men det vil vi stadig køre over til FDF (som får penge for det) og 

papir går nok for det meste samme vej. 

Der vil stadig være ting der skal køres på genbrugsstationen og her vil vi nok stadig spørge jer 

forældre, hvis vi har noget hertil. Ja, faktisk kan vi godt bruge en trailer i næste uge, hvor vi tømmer ud 

i pedelkælderen. 
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LUS 

Der har været tilfælde af lus på MammenFri. I bedes alle kæmme jeres børn. 

 

Nyt fra Jane 

Vi kan se tilbage på en dejlig fælles emneuge og afslutning på temaet ”MammenFri gi´r værdi”. Det 

har været en fornøjelse at opleve den gode stemning, der har været imellem børnene på tværs af 

afdelinger og sikke et resultat, der er kommet ud af denne kreative uge 

 

På mandag kommer Mai-Britt tilbage efter barselsorlov. Til jer, der ikke ved det, er Mai-Britt pædagog 

i vuggestuen – vi glæder os til et dejligt gensyn. Jane M. fortsætter med at være i vuggestuen om 

formiddagen i juni måned grundet et højt børnetal, og bliver samtidig en fast del af teamet i 

Mammutten om eftermiddagen.  

 

Nyt fra vuggestuen 

Som nævnt siger vi velkommen til Mai-Britt, som kommer tilbage efter barsel på mandag. 

 

Vi benytter meget udgangen fra puslerummet og ud til legepladsen, så derfor kan sko, overtøj, vådt tøj 

og skiftetøj godt være at finde i kasserne i puslerummet, så vær opmærksom på dette, når I henter, så 

vådt tøj og andet ikke ligger derude:) 

Derudover vil vi gerne, at I tjekker kasserne med skiftetøj - en del mangler sommertøj, bodyer osv:) 

 

Børnenes huse i køkkenet bruger vi stadigvæk, og børnene er meget glade for dem - det skaber gode 

samtaler mellem børn og voksne, børnene imellem og i forhold til andre, der kommer forbi og ser dem. 

Vi vil derfor gerne bede nye forældre om at medbringe billeder: et af jeres barn, mor, far, søskende, evt 

dyr eller andet, der har en betydning for barnet, og så laver vi huset med dem:) Skriv gerne bagpå 

billederne hvad/hvem der er derpå:) 

 

Sommeren er kommet og forhåbentlig for at blive (håber vi), da vi nyder den:) 

Men det giver også kortere lure og en kortere lunte ved barnet, da varmen trætter, så eftermiddagene 

kan således være hårde for barnet. I vil derfor kunne opleve, at børnene sidder i deres barnevogne, når 

I henter, da de her finder ro og hvile og har mulighed for at trække sig - det nyder de. 

 

Derudover har vi erfaret at børnene kan blive utilpasse udenfor over middag, og har som følge deraf 

brugt en del tid på at finde ud af, hvad dette kan skyldes, og svarene er mange: træthed pga. manglende 

søvn, varme osv., men vi oplever også, hvordan deres ben og arme er klistret ind i sand, da det hænger 

fast i solcremen – efter at vi har smurt dem over middag. En anbefaling kunne derfor være at smøre 

dem i en solcreme, der holder en dag, så de smøres af jer om morgenen, så det er tørret ind, når vi går 

ud. 

 

Nyt fra børnehaven 

I børnehaven fortsætter vi med vores læreplanstema “Social udvikling” i juni måned. I denne måned 

vil vi tage udgangspunkt i “Rolleleg”, hvor vi voksne vil gå ind og støtte børnene i at udvikle på legen, 

samt hjælpe børnene til at få øjnene op for nye legekammerater. Vi vil dele børnene i grupper på 3-4 

børn, og vi voksne vil deltage aktivt i legene. Børnene vil blive inddraget i, hvilke lege vi skal lege, 

som kan variere fra “mor-far-børn”, “købmand”, “skole”, “koncert” m.fl. Vi vil have særlig fokus på at 

støtte børnene i at lege med mange forskellige børn, og vi har forskellige fokusmål for de 3 grupper. 

Spidsmus: At forstå spillereglerne i en rolleleg, her vil den voksne have en styrende rolle i legen. 

Harer: At børnene skiftes til at bestemme i legen, og den voksne vil indtage en sekundær rolle og være 

støttende i legen. Rådyr: At børnene mestrer rollelegen og kan videreudvikle på legen, efter at den 
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voksne har trukket sig ud af legen.  

 

Legetøj, nye anskaffelser og andre spændende ting 

Jeres børn vil rigtig gerne vise og fortælle til samling. Det er dejligt, at de mestrer det og har lyst til at 

dele det med deres kammerater. Det kan dog til tider være svært at få tid til alt det, vi gerne vil nå, 

uden at samlingen bliver for lang for mange børn. Derfor har vi besluttet, at hvis jeres barn gerne vil 

vise noget frem, skal det være om fredagen, hvor vi ikke har så meget programsat. 

 

Nyt fra Mammutten 

I går fik vi taget afsked med Jesper, som skal på skolebænken igen. Både børn og voksne fik givet 

Jesper flotte ord og gaver med på vejen. Vi siger tak for indsatsen og ønsker Jesper alt godt fremover. 

 

 
                              Et billede fra i mandags, hvor Jesper grublede i brætspil. 

 

 

Maddag 

Onsdag d. 13. juni laver Jane H. og 2. klasse mad til alle. 

Ugen efter rykkes maddagen til torsdag d. 21. juni hvor Jane M. og 3/4. kl. laver mad til alle. 
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Plan for morgenidræt 
 

Uge  Bh.kl-1.kl. 

 

2.kl.-3.kl 4.kl-8.kl 

 

24 
Fangelege MJ Fodbold SE Høvdingebold LJ 

25 
Høvdingebold  Fangelege Fodbold 

LJ/SE/MJ 

 

FORÆLDRERENGØRING 
2017-2018 

22 Sine Thomas Nielsen Karsten Thomas Nielsen Sløvkrog 18 8850 Bjerringbro 20 62 97 21 

22 Maria-Louise Kopp Lund 

(Søs) 

Brian Lund Søndervang 25 8850 Bjerringbro 21 52 52 36 

22 Stine Norup Bo Fyllgraf Frandsen Storhedevejen 20 8850 Bjerringbro 61 36 62 64 

23 Bente Bonderup Lars Christensen Kingosvej 5 8850 Bjerringbro 41 78 80 42 

23 Jeanette Jernholm Danni Jernholm Storhedevejen 27 8850 Bjerringbro 86 94 93 21 

23 Betina Sehested Gade Paw Sehested Gade Mirabellevej 5 8850 Bjerringbro 23 62 30 39 

24 Ann Marie Christensen Jan Reinhardt Pedersen Mammen Byvej 75 8850 Bjerringbro 86 91 12 47 

24 Line Lund Jakobsen Mads Lund Jakobsen Korreborgvej 4 8850 Bjerringbro 31 66 33 17 

24 Rikke Bejer Ole Kvist Andersen Løvskal Landevej 

78  

8850 Bjerringbro 20 93 56 19 

25 Sabina Wedel Møller Torsten R. Wedel Møller Dalsgårdvej 4 8850 Bjerringbro 20 40 22 66 

25 Karthika Premathas Premathas Selvarajah Stendalen 123 8850 Bjerringbro 42 70 07 74 

25 Lisette Kirkegaard Jan Veng Bjerregaard 

Madsen 

Ved granerne 2 8850 Bjerringbro 26 35 00 79 

H Helene Skov  Dalsgårdvej 23 8850 Bjerringbro 42 43 63 35 

H  Torben Haargaard Bakken 11 7470 Karup J 28 70 45 07 

H Benita B. K. Johansen Erik Johansen Søndervang 12 8850 Bjerringbro 30 29 14 32 

H Abbi Andersen Christian Andersen Søndervang 20 8850 Bjerringbro 35 11 73 55 

H Steffen D. Jensen  Rævestien 15 8850 Bjerringbro 41 61 79 99 

H  Sidsel Bodekær Clausen     

H Dorte Lund Per Møller Pedersen Dalsgårdvej 13 8850 Bjerringbro 86 68 50 40 

H Maj-Britt Nørskov Krag      

H  Niels Chr. Balslev Krag Hedemøllevej 30 8850 Bjerringbro 30 11 62 98 

H Lise Marie Sørensen Finn Sørensen Mammen Byvej 26 8850 Bjerringbro 60 62 01 90 

H Jannie Vibeke Nielsen Per Kasten Nielsen Ilsøvej 2 8850 Bjerringbro 30 29 17 25 

H Helge Lentz Larsen Elsebeth Larsen Mammen Byvej 54 

B 

8850 Bjerringbro 64 66 38 80 

H Lisbeth Liboriussen Finn Dalsgaard Nielsen Horsdalsvej 46 8850 Bjerringbro 87 27 61 81 

H Mie Fyllgraf Grønlund Troels Fyllgraf Grønlund Søndervang 69 8850  Bjerringbro 40 86 38 96 

H Camilla Johansen Poul Bøgelund Johansen Sløvkrog 50 8850 Bjerringbro 87 73 50 22 

H Kia Kuhr Kristensen Michael Kristensen Hovvejen 6 8850 Bjerringbro 21 47 97 46 

H Mette Blumensaat Erik Dalby Korreborgvej 29 8850 Bjerringbro 48 24 12 31 
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