Kære børn og forældre!
Torsdagsbrev, den 30.03.2017
www.mammenfri.dk

Kommende arrangementer
Torsdag den 30. marts kl. 16.00

Generalprøve

Fredag den 31. marts kl. 18.00

Skolefest

Mandag den 3. april

Skole-hjem samtaler 5.-6. klasse

Tirsdag den 4. april

Skole-hjem samtaler 5.-6. klasse

Onsdag den 5. april

Skole-hjem samtaler 7.-8. klasse (OBS! Dato ændret)

Fredag den 7. april 12.00 til 15.00

Hele skolen til indvielse af ”Energihaven” på Energimuseet. Vi
mangler biler til kørsel, så kig længere nede og meld jer til kørsel.

UGE 15

Påskeferie i skolen

Tirsdag den 18. april

Generalforsamling

Fredag den 21. april

Overnatning i Mammutten for 3.-4.-5. klasse

Leder
Årets børneudstilling i Gudenåhuset.
Temaet i år er Mytologi og MammenFri har lavet mange fine bidrag til denne udstilling, både på tværs
og i de enkelte afdelinger. Vi vil derfor opfordre jer alle til at tage ned at se det. Udstillingen åbner
mandag d 3. april kl 16:00, hvor der vil være 'forfriskninger'. Udstillingen kan ses frem til d 27. april.
Ændring af skoledag og Mammut den 7. april
Fredag den 7. april er hele skolen blevet inviteret ud på Energimuseet i anledning af indvielse af deres
nye ”Energihave”. Der vil være forskellige aktiviteter såsom: lave mad på bål, plante træer mm. Det
starter derude kl. 12.00 og slutter kl. 15.00.
Vi har altså almindelig skoledag indtil kl. 11.30. Herefter skal 3.-8. klasse cykle derud. 0.-2 klasse skal
køres derud. Nogle af os ansatte vil køre elever derud; men vi kunne godt bruge flere biler. Så hvis
nogen af jer har mulighed for at hjælpe os med at køre nogle af eleverne derud, så vil det være en stor
hjælp. Skriv tilbage til mig på mammenfri@mammenfri.dk, hvis I har mulighed for at køre.
Eleverne fra 3.-8. klasse vil så cykle tilbage til skolen igen ca kl. 15.00. Eleverne fra 0.-2. klasse skal
afhentes ude ved Energimuseet. De skal afhentes inden kl. 16.00. Hvis det er et problem for nogen at
afhente derude, så prøv at spørge andre forældre, om de kan hjælpe. Hvis det stadig er et problem, så
kontakt mig, og vi finder ud af noget. I er som forældre også meget velkomne til at komme før og
deltage i arrangementet. Hvis jeres barn ikke kan deltage, eller skal hentes før, så giv besked.
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Studerende i 4.års praktik
Vi får i skolen og Mammutten besøg af praktikanter fra Viborg Seminarium. Vi har ikke, så vidt jeg
ved, haft 4. års praktikanter før, og det er også væsentligt anderledes end de tidligere studerende, vi har
haft. De studerende har ikke nogen pædagogiske opgaver, men de skal udelukkende observere. Den
ene af de 3 studerende er et kendt ansigt, nemlig vores tidligere studerende Christina Vestergård
Pedersen. Hun har lavet nedenstående skrivelse om forløbet:
Kære forældre og elever på Mammen Fri
Vi (Stine, Michael og Christina), kommer i forbindelse med vores bachelor projekt på besøg hos jer
igen. Vi vil være med i 1.-,2. og 3.-4. klasse samt Mammutten i uge 14-15 og 16 med start d. 6/4. Her
vil vi gerne observere og iagttage undervisningen. Som udgangspunkt er vi interesserede i de
læringsformer og læringsmiljøer eleverne indgår i, for at blive klogere på, hvordan børn lærer bedst.
Vi er herudover også interesserede i at se om Mammen Friskole bruger uderummet som læringsrum.
Da vi er meget tidlige i processen kan vi ikke fortællere mere konkret om vores projekt, fordi vi er i den
begyndende fase.
Vi glæder os til at se og følge jeres børn
Kærlig hilsen Stine Dohrmann Andersen, Michael Andersen Perto og Christina Vestergaard Pedersen

Meddelelse fra Dynes Skovkær
Vi har modtaget følgende skrivelse fra Dynes Skovkær:
Bjerring, den 30. marts 2017
Til forældre og medlemmer af MammenFri-kreds.
Da jeg har været skoleleder på MammenFri fra 2004 til 2015, synes jeg, at det er rigtigst at meddele
på forhånd, at jeg har besluttet at ville modtage valg til bestyrelsen på MammenFri, hvis jeg skulle
blive bragt i forslag på generalforsamlingen den 18. april.
Som forældre til Karl-Bertil i 1. klasse og Knud-Laurits i børnehaven er det vigtigt for Helle og mig, at
MammenFri bygger på det i vedtægterne omtalte Grundtvig-Koldske værdigrundlag.
Det scorede lavt i vinterens spørgeskemaundersøgelse. Det, håber vi, må skyldes, at mange ikke ved
hvilke værdier og hvilket livssyn og menneskesyn, der er tale om.
Det vil jeg derfor søge udbredt i og udenfor bestyrelsen, hvis jeg skulle blive valgt.
Venlig hilsen
Dynes Skovkjær

Mammut-telefonen er lukket ned
Vi har tidligere skrevet, at vi ville lukke Mammuttens fastnet-telefon og kun bruge mobiltelefonen. Det
er nu sket, og derfor kan Mammutten fremover kun træffes på telefon: 24 63 58 50.
Reminder om generalforsamling
Blot her til sidst en reminder og en opfordring til at deltage i årets generalforsamling tirsdag den 18.
april kl. 19.00. Husk også, at der er valg af ny tilsynsførende kl.18.45 for skoleforældre.
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Skole
Skolefest

Så er både skuespillere, regissører, kor, orkester mm. ved at være klar til årets skolefest. Vi glæder os
til at se jer alle i morgen fredag til skolefesten og om ganske kort tid går det løs med generalprøven.
Skolevenner: Ældre medborgere med i skolen
Som nævnt i sidste torsdagsbrev, har vi planer om at inddrage ældre medborgere i skolen. Flere andre
skoler har gode erfaringer med dette, som kaldes ”Skolevenner”. Jeg har haft en kort kontakt med
formanden for Ældre-sagen i Bjerringbro, og han var også klar på ideen. Vi vil indenfor nærmeste
fremtid arrangere et møde, hvor vi skal se på, hvordan vi skal gribe det an. Det står og falder
selvfølgelig med, om vi kan finde de frivillige, som vil være med til et sådant projekt. Jeg vil
informere yderligere om det her i torsdagsbrevet, når vi er kommet videre i snakken.

Nyt fra Jane
Så træder vi snart ind i forårsmåneden april, hvor både vuggestue, børnehave og Mammut vil sætte fokus på det pædagogiske arbejde med kropslighed, sanser og bevægelse. Vi ser en værdi i, at børn udvikler kropsbevidsthed bl.a. gennem kropslig udfoldelse og ved at mærke sig selv i rolige omgivelser
med nærværende voksne.
Under nyt fra afdelingerne kan I læse, hvordan der arbejdes med dette fokusområde på forskellig vis
alt efter aldersgruppen. Dette understøtter arbejdet med rød tråd, som ikke nødvendigvis betyder, at vi
skal gøre alting sammen, men at vi arbejder med det samme fokusområde på forskellige niveauer, så vi
sikrer udvikling og læring for det enkelte barn. Dermed ikke sagt, at vi ikke også skal gøre noget sammen – det skal vi dér, hvor det giver mening, og det gør det bl.a. i arbejdet med at styrke fællesskabet i
MammenFri, og når vi ønsker at skabe en tryg og sammenhængende overgang de forskellige afdelinger imellem. Se mere under nyt fra vuggestue og børnehave om deres samarbejde med kropslighed.
HUSK SIDSTE FRIST FOR TILMELDING TIL SOMMERFERIEPASNING - D. 1 APRIL
Sidst men ikke mindst vil jeg sige tak for den fantastiske opbakning til vores teaterforestilling ”Snehvide og de 7 små dværge”, som alle Mammutter på forskellig vis havde bidraget til i en spændende
og lærerig proces for både børn og voksne;-)
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Nyt fra Vuggestuen
Vi siger farvel til Silke, der starter i børnehave 1/4. Vi kommer til at savne dig, så det er godt, at du er
tæt på.
Derudover siger vi velkommen til Malthe, Nika, Valdemar og Caroline Mathilde, som starter i vuggestue den 1/4 - vi glæder os meget til at lære jer og jeres familie at kende.
Vi deler fortsat alle børn i små grupper - grupperne består af lille-, mellem- og store-gruppe. Oversigt
over disse hænger på tavlen i gangen, så I kan se, hvilken gruppe jeres barn er i. Aktiviteterne vil være
forskellige set i lyset af hver enkelt gruppes behov.
Store-gruppen og Mellem-gruppen vil ofte være at finde udenfor i vores aktivitetstid samt i det andet
rum ved siden af vuggestuen - her vil de i perioder også holde samling samt spise formiddagsmad.
Vi prioriterer faste rammer og nærhed for de små nye, da vores erfaring viser, at dette medfører en meget nemmere indkøring, som på sigt lønner sig. I vil derfor opleve, at de yngste børn opholder sig mest
inde i vuggestuens trygge rammer.
Fra april og frem til september arbejder vi målrettet med kropslighed, sanser og bevægelse. Vi vil lave
en noget mere detaljeret månedsplan end vi plejer, og der vil være nye tiltag og forløb hver måned. April byder på arbejde med to af vores sanser:
Bevægelse/balance sansen også kaldet vestibulær sansen: Alle hovedets bevægelser registrerer hjernen gennem denne sans - vi formår igennem dette at finde vores tyngdepunkt - derfor skal denne sans
stimuleres hele livet, da dette punkt ændres. Den stimuleres ved at hoppe, trille, slå kolbøtter, vandleg,
gynge, snurre og danse. Problemer med denne sans ses blandt andet ved, at barnet viser tegn på svimmelhed og utryghed ved at gynge og bevæge sig på ujævn terræn.
Den anden sans vi arbejder med er muskel/led sansen: denne sans gør, at vi bliver bevidste om, hvilket stilling vores led er i, samt hvilken spændings tilstand musklerne er i. Problemer med denne sans
kan blandt andet ses ved klodset adfærd, ringe kropsbevidsthed og manglende lyst til at udfordre.
Derudover vil vi de næste 6 måneder forsøge os med et nyt tiltag på tværs af vuggestue og børnehave.
I en uge hver måned vil de store vuggestuebørn arbejde sammen med spidsmusene (de yngste fra børnehaven) - dette både for at give de store nye udfordringer og muligheder, men også for at skabe en
tryghed og sammenhæng i overgangen mellem vuggestue og børnehave. Der kommer en separat plan
over deres aktiviteter den pågældende uge - i april forløber dette samarbejde i uge 16.
Sidst men ikke mindst vil torsdag formiddag stå i sprogets tegn, hvor der laves sproggrupper. Aktiviteterne er alt fra spil, lege og dialogisk læsning.
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Vuggestuens månedsplan for april
- læreplanstema ”Krop og bevægelse”
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Hele ugen arbejdes der med balance/bevægelsessansen:
Velkommen til Malthe, Nika, Valdemar og Caroline Mathilde.
Gymnastiksalen (mellem og stor gruppe)
Vi slår kolbøtter, hopper ned fra ting og triller.
Vi gynger højt på gynger og hængekøjer.
Vi danser og drejer rundt, ruller i tummelumsken.
Sprog grupper
Vi bruger uderummet: op, ned, trille og bevæger os i forskelligt terræn.
Mille 1 år

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Sampasning
Sampasning
Sampasning
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2.Påskedag
Den store gruppe i vuggestuen er sammen med spidsmusene (de mindste børnehavebørn)
hele ugen.
De næste 14 dage arbejdes der med muskel/led sansen:
Vi laver skihop og sprællemænd til Lotte Salling spring sproget frem.
Vi øver i at stå på et ben og hoppe i hinkeruder.
Sprog grupper
Jorden er giftig bane – hoppe fra sted til sted.

Gymnastiksalen (store og mellem gruppen)
Vi laver motorik bane, hvor vi øver i at på line på forskellige ting.
De næste 14 dage arbejdes der med muskel/led sansen:
Vi laver skihop og sprællemænd til Lotte Salling spring sproget frem.
Vi øver i at stå på et ben og hoppe i hinkeruder.
Sprog grupper
Jorden er giftig bane – hoppe fra sted til sted.

Vi laver løbende påskepynt, vil alle medbringe en mælke karton – rengjort, vi vil
gerne så karse.
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Nyt fra Børnehaven
April står for døren med mange spændende aktiviteter og tiltag i børnehaven.
Allerførst byder vi velkommen til to nye børn, nemlig Benjamin, som bliver Rådyr og starter i Niclas'
spisegruppe, samt Silke, der starter i Malenes spisegruppe.
Nu på tirsdag, den 4. april, holder vi påskefrokost:) Alle børn har fået en seddel på rummet, hvor der
står, hvad man medbringer, så vi kan lave et fælles bord og fejre påskens komme sammen.
April er også måneden, hvor børnekunstudstillingen i Gudenåhuset kan opleves. I børnehaven har
nogle været med til at male regnbuen Bifrost og nogle har fremstillet en flot Midgårdsorm sammen
med skolen. Derudover har alle børn bidraget med deres bud på Mammen-øksen fremstillet i ler. Det
er læreplanstemaerne "Barnets alsidige personlige udvikling" og "Kulturelle udtryksformer og værdier" vi har arbejdet under. Udstillingen er åben fra den 3.-27. april, så der er rig lejlighed til at tage
ned og se de fine værker sammen med jeres børn:)
Som det fremgår af månedsplanen vil vi lave en emneuge i ugen lige efter påske. Her vil vi i samarbejde med vuggestuen arbejde intenst med kropslighed og sanselighed, hvilket betyder, at jeres barn
vil deltage i nogle forløb, der f.eks. kan omhandle massage, fodbade, meditation, dufte, smage,
"blinde-bold" osv. Det er emner vi arbejder med året igennem, men som vi i de kommende 6 måneder
vil stille ekstra skarpt på ved hjælp af sådanne emneuger. Hver voksen er ansvarlig for en bestemt aldersgruppe samt for tiltagene i den pågældende gruppe, og I vil kunne læse mere om hvordan og hvorfor de enkelte aktiviteter udføres på plancher på tavlerne.
Til sidst lidt information om vores fremgangsmåde, når et barn har skidt i bukserne! Uheld sker ind
imellem, - det skal hverken I eller barnet høre for;) Men vi vil fremover begrænse vores behandling af
tøjet til at putte det i en pose og lægge på rummet. - Som det er! I nogle institutioner smides sådan et
par underbukser direkte i affaldscontaineren, men på den her måde kan I selv afgøre, hvor meget I vil
gøre ud af det bagefter. Dette har vi vedtaget, dels fordi det i forvejen er en tidsrøver, når alt tøj skal
skiftes og barnet måske skal bades, og dels af hensyn til smittefare. Hvis vi skal skylle lort af tøjet med
en bruser eller ved at trække ud i toilettet, hvirvles en masse bittesmå partikler ud i luften, som vi
gerne vil beskytte os selv imod at indånde. Håber på jeres forståelse for dette:)
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Børnehavens månedsplan for april
- læreplanstema ”Krop og bevægelse”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vi hygger og sår karse.
Velkommen til Silke og Benjamin
Påskefrokost (Alle medbringer det de har fået tildelt, senest mandag eftermiddag)
Førskolegruppe
Gymnastiksal for Spidsmus
Legetøjsdag

Sampasning

Silke 3 år

Iulian 6 år

11.
12.
13.
14.

Sampasning
Sampasning
Skærtorsdag

Lukas 5 år

Langfredag
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Niclas 26 år

Påskedag
2.Påskedag
Emneuge om kropslighed og sanselighed hele ugen.

Legetøjsdag

Turdag for alle til Bjerringbro, medbring turtaske :)
Maddag
Førskolegruppe
Gymnastiksal for Rådyr
Legetøjsdag

Emma 4 år

Nyt fra Mammutten
Først og fremmest vil vi også herfra gerne sige tak for det fantastiske fremmøde til vores
teaterforestilling ”Snehvide og de syv dværge”. Vi har brugt den efterfølgende uge på at rose børnene
for deres fantastiske engagement og præstationer, og har bare nydt, at vi gjorde det så godt .
Derudover har vi set den optagelse af teaterstykket, som vi lavede med vores Ipad. Det var dejligt at
mærke begejstringen fra børnene, mens vi så det .
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Fremover vil vores maddag igen blive om onsdagen i stedet for mandag. Vi vil dog holde fast i
strukturen med, at en bestemt gruppe hjælper til med at lave maden, så alle prøver at være en del af
processen fra råvare til færdigt måltid .
Vi vil snarest opdatere vores faste aftaler, som forefindes i afkrydsningsmappen, så hvis man enten har
nye eller gamle aftaler, der skal slettes, bedes I nævne det for en voksen i Mammut-tiden .
I tråd med vuggestuens og børnehavens arbejde med kropslighed har vi i Mammutten valgt at lave et
forløb i april måned, hvor omdrejningspunktet er ”mindfulness”. Dette er et forløb, som vores
studerende, Mia, har valgt at igangsætte i forbindelse med sin praktik, og som alle voksne finder
relevant at arbejde med.
Mindfulness betyder at være opmærksom på en særlig måde. Mindfulness styrker evnen til at være
nærværende og accepterende over for en selv, men også for andre mennesker, og når vi er
accepterende over for os selv, bliver vi også venligere og mere empatiske mennesker.
Med mindfulness hjælper vi barnet til at geare ned efter en lang skoledag samt et aktivt fritidsliv.
Mindfulness hjælper barnet til at få kontakt til sin egen krop blandt andet ved hjælp af fokus på
åndedrættet. Der vil blive lavet mange øvelser, hvor børnene får pauser, får mulighed for at falde helt
til ro og får mærket deres egen krop. Vi vil lytte til musik, give hinanden parvis massage og fornemme
egen hjerterytme, efter at vi har lavet noget fysisk hårdt, som får pulsen op.
Dette er noget, vi har prøvet lidt af førhen, og da vi oplevede, at det havde en gavnlig effekt og er
noget, børnene efterfølgende har efterspurgt, vil vi derfor gerne arbejde videre med det.
Fredag d. 7 april skal alle Mammutter hentes på Energimuseet – se mere under indlæg fra Mikael😉

FORÆLDRERENGØRING
2016-2017

11
11
11
11
12
12
12
12
13
13
13
13
14
14
14

Pernille Vermeulen Jacobsen Lars Rasmus Møller
Henrik Munkholm
Hanne Holm Kristensen
Henrik Nielsen
Lisbeth Liboriussen
Finn Dalsgaard Nielsen
Abbi Andersen
Christian Andersen
Steffen D. Jensen
Sidsel Bodekær Clausen
Tina Højen Bjerggaard
Christensen
Dianna Hjortkjær Baltzersen Bjarne Baltzersen
Frieda Frantz Jensen
Allan Jensen
Kavitha Kumarakulasingam Kumarakulasingam
Lise Marie Sørensen
Finn Sørensen
Rikke Bejer Petersen
Ole Kvist Andersen

Hovvejen 8
Korreborgvej 3

8850
8850

Bjerringbro 24 41 07 04
Bjerringbro 24 25 98 72

Smededammen 14
Horsdalsvej 46
Søndervang 20
Rævestien 15

8850
8850
8850
8850

Bjerringbro
Bjerringbro
Bjerringbro
Bjerringbro

Mammenbyvej 87

8850

Bjerringbro 23 93 70 83

Søndervang 41

8850

Skolevænget 14
Vestermarken 44
Mammen Byvej 26
Løvskal Landevej
78

8850
8850
8850
8850

Bjerringbro 28 93 25 12
27 57 71 15
Bjerringbro 20 87 39 17
Bjerringbro 22 26 62 34
Bjerringbro 60 62 01 90
Bjerringbro 31 10 02 65

29 44 76 45
87 27 61 81
35 11 73 55
41 61 79 99
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15
15
15
15
16
16
16
17
17
17
18
18
18
19
19
19
20
20
20
21
21
21
22
22
22
23
23
23
24
24
24
25
25
25
26
26
26

Helene Skov
Bente Bonderup
Lene Smed
Maj-Britt Nørskov Krag
Marie Lund
Mette V. Knudsen
Tina Lundorff Hansen
Mette Blumensaat
Sine Thomas Nielsen
Vita Vestergård
Heidi Madsen
Maria-Louise Kopp Lund
(Søs)
Stine Norup
Oana Veronica Frederiksen
Bente Bonderup
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

Torben Haargaard
Lars Christensen
Søren Smed
Niels Chr. Balslev Krag
Gardar Lund
Poul Martin V. Knudsen
Steen Hansen
Erik Dalby
Karsten Thomas Nielsen
Frank Rohde Nielsen
Jacob Henriksen
Brian Lund
Bo Fyllgraf Frandsen
Karl Leo Frederiksen
Lars Christensen
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

Dalsgårdvej 23
Bakken 11
Kingosvej 5
Husrækken 18
Hedemøllevej 30
Nøddekrattet 7
Mølleengen 6
Hesselholt 11
Korreborgvej 29
Sløvkrog 18
Himmestrupvej 46
Søndervang 45
Søndervang 25

8850
7470
8850
8850
8850
8850
8850
8850
8850
8850
8850
8850
8850

Bjerringbro
Karup J
Bjerringbro
Bjerringbro
Bjerringbro
Bjerringbro
Bjerringbro
Bjerringbro
Bjerringbro
Bjerringbro
Bjerringbro
Bjerringbro
Bjerringbro

42 43 63 35
28 70 45 07
41 78 80 42
86 68 55 68
86 68 59 60
42 19 72 54
60 13 54 55
28 80 09 60
48 24 12 31
20 62 97 21
86 68 00 76
86 68 66 86
21 52 52 36

Storhedevejen 20
Bygvej 3
Kingosvej 5
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
8840
8850
8850
8850
8850
8850
8850
8850
8850
8850
8850
8850
8850
8850
8850
8850
8850
8850
8850
8850
8850
8850
8850

Bjerringbro 61 36 62 64
Rødkjærsbro 25 52 52 50
Bjerringbro 41 78 80 42
Bjerringbro 51 61 37 30
Bjerringbro 36 15 17 14
Bjerringbro 86 94 93 21
Bjerringbro 20 93 29 21
Bjerringbro 31 34 21 30
Bjerringbro 86 67 15 14
Bjerringbro 21 83 47 21
Bjerringbro 23 24 93 08
Bjerringbro 23 62 30 39
Bjerringbro 87 50 20 04
Bjerringbro 86 91 12 47
Bjerringbro 31 66 33 17
Bjerringbro 60 63 93 41
Bjerringbro 40 10 80 22
Bjerringbro 20 40 22 66
Bjerringbro 30 29 14 32
Bjerringbro 26 35 00 79
Bjerringbro 30 29 17 25
Bjerringbro 31 27 36 81
Bjerringbro 87 50 20 30
Bjerringbro 64 66 38 80
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Plan for morgenidræt

Uge

Bh.kl-1.kl.

2.kl.-4.kl

5.kl-8.kl

12
14
16

Strategi LJ

Langbold

M- bold

M- bold LG

Finsk rundbold

Langbold

Langbold SE

M- bold

Finsk rundbold

Uge

Bh.kl-1.kl.

2.kl.-4.kl

5.kl-8.kl

17
18
19

Stikbold LJ

Høvdingebold

Cykling

Cykling LG

Stikbold

Høvdingebold

Høvdingebold SE

Cykling

Stikbold

SE/LJ/LG

SE/LJ/LG
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