Kære børn og forældre!
Torsdagsbrev, den 15.06.2017
www.mammenfri.dk

Kommende arrangementer
Fredag den 16. juni

Grill-aften

Mandag til onsdag 19.-21. juni

Lejrtur for hele skolen

Torsdag den 22. juni

Afslutning for 7.-8. klasse

Fredag den 23. juni

Sidste skoledag

Leder
Skoleven-børnehaveven
I går onsdag skulle der have været et møde i Bjerringbro idrætscenter for de, som var interesserede i at
blive skoleven-børnehaveven her på MammenFri. Desværre var der ingen tilmeldinger til
arrangementet. Vi vil nu efter sommerferien tale sammen igen og finde ud af, om vi skal forsøge igen
på en anden måde.
Cirkus MammenFri
Tak til alle personaler og ikke mindst børn for en fantastisk cirkusforestilling. Efter cirkusforestillingen
var der pyntelørdag. Her vil jeg også gerne takke de forældre, som blev og fik pyntet MammenFri
godt op. Det ser rigtig godt ud.

Skole
Udmelding
Vi har fået en udmelding fra Asger Maagaard Krogh. Asger starter efter sommerferien på
Bøgeskovskolen. Vi ønsker Asger alt mulig held og lykke fremover.
Samtidig skal Alberte Marie Poulsen starte på Specialafdelingen på Egeskovskolen. Alberte har været
dernede og hilse på dem, og hun glæder sig til skiftet.
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Skema, kalender mm.
Indenfor de næste 14 dage vil I modtage skemaer, kalender og andre vigtige oplysninger om næste
skoleår.
Elevtal næste skoleår
Det ser ud til, at vi i det kommende skoleår kommer til at sætte ny rekord for elevtal på MammenFri
Skole. Vi forventer at have 94 elever. Vi har desværre måttet sige nej til en elev så sent som i dag, men
tilgangen i indskolingen og det høje tal i 7.-8. klasse giver den nye rekord. Forrige år var der 4 elever i
7.-8. klasse, i år er vi 8 elever; men næste år forventer vi at være 15 elever i denne gruppe. Det er vi
meget glade for, og vi har en tro på, at vi er ved at vende den tendens, der har været, med at eleverne
stopper på skolen før tid. Næste år ser også rigtig fin ud, da vi i øjeblikket forventer 15 elever til næste
års børnehaveklasse.
Sidste skoledag
Vores 7.-8. klasse står traditionen tro for vores sidste skoledag. Dagen kommer til at forløbe
nogenlunde som den plejer. Men I skal være opmærksomme på, at man ikke kan bestille skolemad den
dag.
Lejrskole
Årets lejrtur er lige om hjørnet. Alt personale glæder sig og alle elever ser frem til 3 dage uden
skoleundervisning :-) Årets emne er Danmark og vi skal spise dansk mad, høre om Danmarks historienatur-landbrug, opføre eventyr, bygge drager, lave runer og meget andet. Der er fokus på fællesskabet
blandt skolebørnene og vi har lavet hold på tværs af klasser.
Husk der er afhentning på lejren onsdag mellem kl. 14-15.30. Vejrudsigten ser godt ud, men hvis I lige
husker at sende regntøj og gummistøvler med i tasken, så bliver regnen sikkert væk.
Vi glæder os og håber også jeres børn glæder sig til en god lejr i dejlige omgivelser.
Ansættelse af ny lærer
Tirsdag den 06.06 havde vi ansættelsessamtaler til den ledige lærerstilling. Vi havde 5 meget
kvalificerede kvinder til samtale. Vi kunne have ansat alle 5, men valget faldt på Lone Thinggaard
Jepsen. Lone er 46 år gammel og har været lærer på bl.a. Mellerup Friskole i 8 år. Lone er bl.a. valgt
pga. hendes særlige kompetencer i fagene dansk, engelsk og tysk. Vi glæder os til samarbejdet.
Nyt fra Jane
Det var dejligt at opleve den store opbakning til vores cirkusforestilling i lørdags, som udgjorde
afslutningen på en emneuge, hvor små og store arbejdede sammen på tværs af MammenFri. Følelsen
af at være en del af et større fællesskab var mærkbart, da vi sang cirkus-sangen både før og efter
forestillingen.
Vi har gjort os mange brugbare erfaringer med det tværgående samarbejde i den forgangne uge, som vi
tager med os fremadrettet.
Fra uge 26 har vi sampasning, hvilket betyder, at personalet hjælper hinanden og kan sætte både
aktiviteter i gang på tværs af afdelinger.
Det er vigtigt, at I sender en sms eller ringer til os, hvis jeres barn ikke kommer alligevel den
pågældende dag. Ved eventuelle ture ud af huset, vil det fremgå på tavlen og via en sms senest dagen
før turen.
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Der kommer også torsdagsbrev i uge 26, så vi venter lidt med at ønske alle en god sommerferie;-)
Nyt fra vuggestuen
Intet nyt fra vuggestuen er godt nyt;-)
Dog har vi en opfordring til jer forældre om, at I pakker børnenes tasker, overtøj også videre ud hver
dag. Vi bruger meget tid på, at lede efter dette. Derudover må skiftetøj gerne komme i kassen på
badeværelset. På forhånd tak
Nyt fra Børnehaven
I børnehaven har vi sagt velkommen til Leander, som er startet i Christinas spisegruppe, samt til
Miklo, der er startet i Niclas' gruppe.
Denne uge er primært brugt til hygge og leg efter en oplevelsesrig emneuge! I næste uge, uge 25,
holder vi formel afslutning for Rådyrene fredag den 23/6, hvor de først vil gå op ad den røde løber og
få udleveret deres opgavemapper mv., og derefter vil servere pølsehorn, juice og is for resten af
børnehaven samt vuggestuen:) Ingen middagsmadpakke med denne dag. De Rådyr, der måtte have
nogle biblioteksbøger hjemme, må meget gerne sørge for at have dem med om onsdagen. På forhånd
tak:)
De følgende uger frem til sommerferien vil flere og flere gå på ferie, og vi vil begynde at slå os
sammen med de børn, der går i Mammutten. Det betyder at vores skemalagte aktiviteter bliver færre
end sædvanligt, så vi både har mulighed for at være spontane, men også så vi kan hygge og drosle ned,
få ryddet op i vores kasser på stuen, gå ned med genbrugspapir i containeren osv.
Efter ferien vil årgang 12 kunne kalde sig Rådyr, årgang 13 Harer, og årgang 14 forbliver Spidsmus:)
Nyt fra Mammutten
I næste uge tager vi med skolen på lejr mandag til onsdag. Mammutten er åben mandag morgen som
sædvanlig, men ikke onsdag eftermiddag, hvor alle børn skal hentes på lejren. Torsdag og fredag har vi
åbent som sædvanlig.
Som nævnt er der sampasning for tilmeldte børn fra uge 26 (mandag d. 26/6), hvor vi glæder os til
hygge på tværs af afdelingerne.
EFTERLYSNING: Vi mangler vores store bålgryde med hank og rødt låg. Vi mindes at have lånt den
ud, men desværre ikke til hvem. Så vær venlig at tjekke diverse hylder og hukommelsen og returner
vores gryde. Den er savnet.

FORÆLDRERENGØRING
2016-2017

24
24
24
25
25
25

Jeanett Mørk
Camilla Johansen
Sabina Wedel Møller
Benita Bjerregaard K. Joh.
Lisette Kirkegaard
Jannie Vibeke Nielsen

Poul Bøgelund Johansen
Torsten R. Wedel Møller
Erik Johansen
Jan Veng Bjerregaard
Per Kaster Nielsen

Dalvejen 22
Sløvkrog 50
Dalsgårdvej 4
Søndervang 12
Ved granerne 2
Ilsøvej 2, Hjorthede

8850
8850
8850
8850
8850
8850

Bjerringbro
Bjerringbro
Bjerringbro
Bjerringbro
Bjerringbro
Bjerringbro

60 63 93 41
40 10 80 22
20 40 22 66
30 29 14 32
26 35 00 79
30 29 17 25
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26
26
26

Cherie Elleskov Lyscarz
Karin Glerup Levring
Elsebeth

Anders Levring
Helge Lentz Larsen

Mammen Byvej 65 8850
Husrækken 5
8850
Mammen Byvej
8850
54B

Bjerringbro 31 27 36 81
Bjerringbro 87 50 20 30
Bjerringbro 64 66 38 80
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