Kære børn og forældre!
Torsdagsbrev, den 31.06.2017
www.mammenfri.dk

Kommende arrangementer
Uge 23

Fælles emneuge for hele MammenFri

Onsdag den 7. juni

112-dag for rådyrgruppen

Lørdag den 10. juni

Cirkusdag og pyntelørdag

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
Vi har tidligere nævnt, at vi arbejder på et samarbejde med nogle ældre medborgere i skoledelen. Det
er udvidet lidt og inkluderer nu også børnehave-vuggestue-delen.
Jane og jeg har afholdt møde med ældresagen i Bjerringbro. Til det møde var der også deltagelse af en
repræsentant fra ældreforeningen i Viborg. Vi havde et rigtigt godt møde, hvor vi fandt frem til, at vi
ville starte op med samarbejdet i det kommende skoleår. Ikke nødvendigvis lige fra starten, men det
skal sættes i gang senest i efteråret 2017. Den første opgave nu er at rekruttere de folk, som vi skal
bruge. Derfor vil der være et infomøde onsdag den 14. juni kl. 15 i Bjerringbro Hallen. Hvis I kender
nogen, som kunne være et emne, så vil vi meget gerne have jer til at opfordre dem til at møde op.
Jeg har vedhæftet den artikel, som har været i Bjerringbro Avis.
Fælles emneuge i uge 23
Teltet bliver hentet og grupperne til den kommende emneuge er klar. Vi glæder os meget .
Der er en opgave mere, hvor vi har brug for hjælp. Torsdag den 08.06. skal vi bruge en række stærke
mænd til at rejse et cirkustelt. I skal møde op klokken 18.30. Det er svært at sige, hvor lang tid, det vil
tage; men det afhænger selvfølgelig også af hvor mange, der kommer.
Til selve cirkusarrangementet lørdag bedes I medbringe et tæppe til at sidde på.
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Program for ugen
Lørdag den 10. juni i cirkusteltet på sportspladsen.
Vi åbner dørene kl. 9.30 0g forestillingen går i gang ca. 10.00-11.15
Vi har valgt at tage entre. 10,- for voksne og 5,- for børn.
Efter forestillingen vil det være muligt at købe kaffe, te, kage og popcorn.

Cirkus uge 23.
8.258.50
8.50 –
9.00
9.00 –
10.55
10.5511.35
11.3513.05

Tirsdag
Morgensang og
cirkusfortælling

Onsdag
Morgensang og
cirkusfortælling

Torsdag
Morgensang og
cirkusfortælling

Fredag
Morgensang og
cirkusfortælling

Pause

Pause

Pause

Pause

Værksted
afdelingerne
sammen
Pause

Værksted
afdelingerne
sammen
Pause

Værksted
afdelingerne
sammen
Pause

Generalprøve

Værksted
Afdelingerne
hver for sig

Værksted
Afdelingerne
hver for sig

Værksted
Afdelingerne
hver for sig

Generalprøve
samt
finpudsning

Fri

Fri

Fri

Fri

Pause

Lørdag
Alle børn
møder
kl. 9.00 i
værksteder
Dørene åbnes
9.30
Forestilling
kl.10.00 11.15
Kl. 11.1512.00
Salg af kaffe,
kage, vand
og popcorn.

Pyntelørdag
kl.12.00

Onsdag den 7. juni: Rådyr-gruppen deltager i 112 i Viborg denne dag
Skole
Pyntelørdag
I forbindelse med MammenFris temalørdag d. 10. juni, er der traditionen tro efterfølgende ”pyntning”
af udearealerne. Nedenstående opgaver vil hjælpe med at gøre MammenFri klar til den forestående
sommer. Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig, man skal blot møde op med de redskaber, der er
nødvendige for at udføre de opgaver, man ønsker at deltage i.
Af opgaver kan nævnes:
Luge ukrudt og feje gårdsplads. Medbring derfor gerne kultivator, hakkejern, rive, skovl m.m.
Er der nogen med grønne fingre, og en grensaks, så kunne bede og rosenbuske sandsynligvis godt
trænge til lidt beskæring.
Enkelte steder på de grønne områder, ville det også være en god idé at gå en tur med buskrydderen,
hvis der var en som kunne medbringe denne.
Der er også ønske om at få lavet lidt brænde til brændeskuret, derfor ville et par friske hænder og
medbragte motorsave og økser være påskønnet. Hvis nogen har noget overskydende træ, som vi kan
save til brænde, må I meget gerne medbringe det.
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Der skal også gerne fejes/rives sand op i sandkasser, omkring legeredskaberne og på enkelte gangstier.
Shelters og bålhytter kunne måske også trænge til en kost.
Opfej og haveaffald samt lidt generelt oprydning ønskes kørt på genbrugspladsen, så er der en eller to
der kan medbringe trailer vil dette være værdsat.
Som udgangspunkt bedes I påbegynde opgaverne selvstændigt, men i tilfælde af tvivlsspørgsmål på
selve dagen bedes I rette henvendelse til Danni Jernholm.
En "pyntelørdag" har en typisk varighed af 2-3 timer, derfor kan alle opgaverne kun klares hvis der er
nok fremmødte.
På vegne af bygnings- og udeudvalget
Grillaften
Fredag den 16. juni skal vi have grillaften for hele MammenFri. På tirsdag kommer der mere
informationer ud om dette. Men I skal allerede nu sætte X i kalenderen

Skole
Udmelding
Vi har fået en udmelding fra Cecilie Lundorff Hansen. Cecilie havde sidste dag på MammenFri i går
onsdag og er i dag startet på Bøgeskovskolen. Vi ønsker hende al mulig held og lykke.
Indlæg til torsdagsbrevet d. 1 juni 2017
Nyt fra Jane
Endnu engang tak for en dejlig fælles plante- og kaffedag, hvor uderummet er blevet forskønnet. Der
skal også lyde en tak herfra til Jimmy fra Meny (billedet til venstre) og Niclas fra Superbrugsen i
Bjerringbro, som var så venlige at donere blomster til dagen;-)
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Personaleinfo
I tirsdags tog vi desværre afsked med Mia - vores studerende i Mammutten, men det blev gjort med
manér – der blev uddelt mange kram, gaver og flotte ord fra både børn og voksne. Vi var så heldige, at
Poul Martin betænksomt kiggede forbi med en sang, han havde skrevet til Mia, som blev fremført i flot
stil af de voksne;-) Der skal lyde en stor tak til Mia for det halve år, hun har været hos os – vi ønsker
hende alt godt fremover.
Til info er Poul Martin fortsat sygemeldt på ubestemt tid, men det var et dejligt gensyn, da han deltog
til samling, hvor han, udover guitarspil og sang, fortalte om hans hofteoperation.
I dag d. 1 juni siger vi velkommen til Frederik Nørkjær, som præsenterer sig under ”Nyt fra
Mammutten”.
I børnehaven har vi sagt velkommen til Tanja, som vi har fornøjelsen af i 5 ugers virksomhedspraktik
(til og med uge 26). Tanja er tidligere studerende i Mammutten og er nu uddannet pædagog, så det er et
dejligt gensyn.
I vuggestuen får vi, i næste uge, også fornøjelsen af Anna-Karen, som studerer til psykomotorisk
terapeut, så det bliver spændende at se, hvad hun kan berige os med i forhold til denne målgruppe.
Anna-Karen præsenterer sig under ”Nyt fra vuggestuen”.
”Unge i front”
Som det også fremgår af børnehavens månedsplan kommer 7. og 8. klasse forbi børnehaven fredag d.
16 juni, hvor de vil tage hånd om børnehavebørnene og igangsætte nogle sjove aktiviteter målrettet
deres alder. Dette tiltag udspringer af, at 7. og 8 klasse har været på et kursus kaldet ”Unge i front” –
udbudt af DGI, som indebærer, at de ældste skoleelever bliver klædt på til at træne børn og unge i
idrætsforeningsregi. Vi glæder os til at nyde godt af deres læring denne dag, hvor vi skal opleve
glæden ved bevægelse små og store imellem;-)
”Klog er noget man øver sig på”
Nina, der er pædagog i vuggestuen, har været til et spændende foredrag med Sofie Münster, der er
direktør for LøkkeFonden og forfatter til bogen ”Klog er noget man øver sig på”, hvilket også var
overskriften for foredraget.
Når børn møder modstand, skal de motiveres for at kæmpe videre. Det vi siger til vores børn kan have
en effekt i forhold til, om børnene får troen på, at de kan og derfor fortsætter med at øve sig. Når børn
opfatter det "ikke at kunne" som noget, der er okay, og som ikke kan forandres, demotiveres børnene
til at forsøge at mestre det. Når de derimod opfatter "ikke at kunne" som en midlertidig tilstand, som
kan forandres, motiveres børnene til at øve sig.
Derfor handler voksnes svar til børnene om at få dem til at opfatte de ting, der er svære som en
midlertidig tilstand, som kan ændres, så de bliver bevidst om, at de er på rette vej og i gang med at
lære noget nyt.
Vendinger, vi som forældre ofte bruger, kan med nemhed ændres og derved motivere vores børn til at
øve, lære og blive klog.
Følgende link udgør en guide for dette, som I kan lade jer inspirere af, hvis I finder det brugbart:
http://nordicparenting.dk/wp-content/uploads/2017/03/Øve-sig.pdf

Ovenstående er fra følgende kilde: www.nordicparenting.dk
Nyt fra Vuggestuen
Uge 23 står i emneugens tegn, som tidligere nævnt er cirkus - vi ser frem til en helt fantastisk uge. De
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store deltager i denne uge og skal øve cykling og linedans, men vi ser frem til og håber, at alle både
store som små kommer og ser forestillingen lørdag:)
I næste uge byder vi også Anna Karen velkommen i vuggestuen, som nævnt under ”nyt fra Jane”.
Anna-Karen er her hele ugen og skal følge Lille- og Mellemgruppen. Hun præsenterer sig selv her:
Hej alle sammen :-)
Jeg hedder Anna-Karen, er 22 år gammel og har været så heldig, at få lov at komme i praktik hos jer i
vuggestuen i næste uge, uge 23, i forbindelse med, at jeg til dagligt studerer til psykomotorisk terapeut
på 1. semester i Randers.
Som psykomotorisk terapeut arbejder man ud fra sammenhængen mellem krop og psyke, og mit fokus
vil derfor være på sanser og motorik i kombination med det psykiske og sociale. Jeg vil de to første
dage blot observere og iagttage børnene, og de næste to dage lave sjove lege i forhold til sanser og
motorik. Praktikken skal bruges til min eksamensopgave, hvor alt selvfølgelig vil blive anonymiseret.
Jeg glæder mig helt vildt og har faktisk fået lov til allerede at komme og hilse på i morgen, fredag over
middag:-) Mange glade hilsner fra Anna-Karen de Neergaard
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Nyt fra Børnehaven
112-dag
Onsdag den 7. juni skal Rådyrene til 112 dag i Viborg. Vi skal med bus herfra kl. 8.20 og er hjemme
igen kl. ca. 14.30. Vi ser gerne, at børnene er her kl. 8.00.
Medbring tøj efter vejret, gode sko, en god madpakke og drikkedunk:-) Christina og Niclas tager med
denne dag.
Kjelsølejren
I forbindelse med skolen årlige lejrtur til Kjelsø, skal Rådyrene være en del af denne lejr d. 20. juni fra
kl. 9.30-13.00. Vi har derfor brug for hjælp til at komme derud og hjem. Vi har behov for hjælp til kørsel fra 2 forældre, så giv gerne personalet besked, hvis I kan hjælpe – på forhånd tak:-)
Solcreme
Ang. Solcreme, så vil vi gerne, at hvis man har barn i vuggestue OG børnehave, at børnene har en solcreme med hver, ellers skal vi løbe rundt for at finde det.

Børnehavens månedsplan for juni
1

Leander starter
Asger 5 år
Vi skal i Dalhytten alle sammen.
Malene har ferie denne uge

2

Legetøjsdag
Niclas fri

3
4

Pinsedag

5

2. pinsesdag
Leander 3 år

6

Emneuge med skolen hele ugen, hvor vi arbejder med cirkus.
Malene ferie.

7

112 dag for Rådyr Christina og Niclas tager med, Info følger.

8
9
Richard 6 år
10

Cirkus forestilling

11
12

Rådyr til morgenidræt på skolen 8.15
Lene har ferie hele ugen

13

Rådyr til morgenidræt på skolen 8.15
Vi følger børnenes spor og ideer.

14

Førskolegruppe

15

Rådyr til morgenidræt på skolen 8.15
Vi følger børnenes spor og ideer.

16

Vi skal på sportspladsen med 7-8 klasse fra 9-11

17
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18
19

Cykeldag for Spidsmus
Rådyr bager pølsehorn til fredag.

20

Rådyr skal på Kjelsø sammen med skolen 9.30-13 – Niclas tager med.

21

Førskolegruppe

22

Rådyr skal hjem til Flora til fødselsdag
Nanna Kirstine 5 år

23

Rådyr giver pølsehorn, juice og is til alle.

24
25
26
27
28

Alle i børnehaven tager på tur hjem til Christina – Info følger

29
30

Legetøjsdag

Nyt fra Mammutten
Filur-cup
I tirsdags var alle Mammutterne til Filurcup i Vejrumbro. Vi var stærkt repræsenteret med tre hold, og
der blev kæmpet og heppet, men det lykkedes desværre ingen af holdene at komme videre til
semifinalen. Filurcup blev for femte år i træk vundet af Vejrumbro, som med en sejr på 2-0 i finalen
over Gudenådalen var meget suveræne hele vejen igennem turneringen. Vi træner hårdere til næste år,
hvor vi bestræber os på at få hevet pokalen hjem til Mammen i stedet;)
Info fra ny studerende
Hej forældre og børn i Mammutten!
Jeg hedder Frederik Nørkjær, jeg er 22 år gammel og bor i en lejlighed i Viborg. Jeg er
pædagogstuderende på VIA University College i Viborg, og skal den 1. juni i min første lange praktik
(6 måneder), hvor jeg har været så heldig at få lov at komme i Mammutten. Jeg har tidligere været i en
7 ugers praktik på Vestervang Skole i Viborg, hvor jeg også har arbejdet som vikar i både skolen og i
SFO´en.
Udover at læse til pædagog, bruger jeg rigtig meget tid på fodbold. Jeg har tidligere spillet meget, men
grundet skader, holder jeg mig nu på sidelinjen, som træner. Jeg er pt. ansat som assistenttræner for
Viborg FFs U15 hold, og skal efter sommerferien fortsætte i samme rolle, for klubbens U17 hold.
I det hele taget kan jeg lide (næsten) al slags sport. Udover fodbold, er jeg stor fan af cykling,
basketball og amerikansk fodbold, som jeg følger så tæt og så ofte, jeg kan komme til det. Udover
sport elsker jeg at bruge tid sammen med mine venner og min familie. Jeg har en far, der er ansat af et
IT firma i Århus, og som p.t. er udstationeret i De Forenede Arabiske Emirater. Ham ser jeg mest
gennem Skype, og når han er hjemme på besøg. Resten af min familie består af min mor, mine to
søstre på hhv. 13 og 14 år samt hunden Frida, som efterhånden er blevet en gammel og gråhåret
labrador. Jeg glæder mig rigtig meget til at starte i Mammutten og møde jer alle sammen!
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FORÆLDRERENGØRING
2016-2017

20
20
20
21
21
21
22
22
22
23
23
23
24
24
24
25
25
25
26
26
26

Ekaterina Harming
Karen Kold
Jeanette Jernholm
Anne Bak Laursen
Sarah Breuer Johansen
Pernille Krog
Ina Marie Kirkegaard
Lone Stougaard Ø.
Betina Sehested Gade
Sanni Søndergård
Ann Marie Christensen
Line Lund Jakobsen
Jeanett Mørk
Camilla Johansen
Sabina Wedel Møller
Benita Bjerregaard K. Joh.
Lisette Kirkegaard
Jannie Vibeke Nielsen
Cherie Elleskov Lyscarz
Karin Glerup Levring
Elsebeth

Jakob Harming
Thomas Kold
Danni Jernholm
Niels Engholm
Michael Johansen
Jørn krog
Søren Kvolbæk Kirkegaard
Heine Øhlenschläger
Paw Sehested Gade
Brian Sørensen
Jan Reinhardt Pedersen
Mads Lund Jakobsen
Poul Bøgelund Johansen
Torsten R. Wedel Møller
Erik Johansen
Jan Veng Bjerregaard
Per Kaster Nielsen
Anders Levring
Helge Lentz Larsen

Korreborgvej 19
Dalsgårdvej 5
Storhedevejen 27
Brogade 72
Søndervang 27
Søndervang 53
Hovvejen 20
Mangehøje 6
Mirabellevej 5
Husrækken 21
Mammen Byvej 75
Korreborgvej 4
Dalvejen 22
Sløvkrog 50
Dalsgårdvej 4
Søndervang 12
Ved granerne 2
Ilsøvej 2, Hjorthede
Mammen Byvej 65
Husrækken 5
Mammen Byvej
54B

8850
8850
8850
8850
8850
8850
8850
8850
8850
8850
8850
8850
8850
8850
8850
8850
8850
8850
8850
8850
8850

Bjerringbro
Bjerringbro
Bjerringbro
Bjerringbro
Bjerringbro
Bjerringbro
Bjerringbro
Bjerringbro
Bjerringbro
Bjerringbro
Bjerringbro
Bjerringbro
Bjerringbro
Bjerringbro
Bjerringbro
Bjerringbro
Bjerringbro
Bjerringbro
Bjerringbro
Bjerringbro
Bjerringbro

51 61 37 30
36 15 17 14
86 94 93 21
20 93 29 21
31 34 21 30
86 67 15 14
21 83 47 21
23 24 93 08
23 62 30 39
87 50 20 04
86 91 12 47
31 66 33 17
60 63 93 41
40 10 80 22
20 40 22 66
30 29 14 32
26 35 00 79
30 29 17 25
31 27 36 81
87 50 20 30
64 66 38 80

Plan for morgenidræt

Uge

Bh.kl-1.kl.

2.kl.-4.kl

5.kl-8.kl

20
21
22

Fangelege SE

Fodbold

Basket

Basket LJ

Fangelege

Fodbold

Fodbold JB

Basket

Fangelege

Uge

Bh.kl-1.kl.

2.kl.-4.kl

5.kl-8.kl

24
25

Rundbold LJ

Fodbold JB

Høvdingebold SE

Høvdingebold LJ

Rundbold JB

Fodbold SE

SE/LJ/LG

SE/LJ/LG
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