Kære børn og forældre!
Torsdagsbrev, den 16.09.2017
www.mammenfri.dk

Kommende arrangementer
Lørdag den 16. og søndag den 17. september

ARBEJDSWEEKEND

Tirsdag den 19. september kl. 18.30

2. ekstraordinære generalforsamling

Tirsdag den 19. september

Bestyrelsesmøde

Torsdag den 21. september

Fællestur for hele MammenFri

Torsdag den 28. september

Bevægelsesdag for børnehaven i Nørreå

Leder
Arbejdsweekend
Jeg sidder lige nu på kontoret på en lørdag. Jeg havde jo torsdag skrevet ud til jer alle, at
torsdagsbrevet ville komme ud fredag; men nogle gange er hverdagen ikke så forudsigelig. Det kunne
derfor ikke lade sig gøre at sende det ud i går, og derfor kommer det så i dag.Når man nu sidder her en
lørdag skulle man tro, at der var fred og ro. Men der er et fantastisk liv alle steder på hele
MammenFri. ”Det uudnyttede loftsrum, som vi kalder ”fremtiden” er ved at blive tømt. ”Fremtiden” er
nemlig ved at nærme sig sin afslutning, da der jo skal bygges nye lokaler. Der er masser af aktivitet
både på skole og i børnehave-vuggestue. Vi glæder os meget til at se de færdige resultater.
Der er mange forældre, der er i gang med arbejdet; der er også nogen, som har meldt afbud til Danni
og har fået eller vil få en opgave. Men der er også nogen, som ikke er dukket op, og som vi ikke har
hørt fra. Disse forældre må meget gerne kontakte Danni på mailadressen: djernholm@gmail.com.
Hvis I ikke kontakter Danni, vil I blive kontaktet. Der er nemlig stadigvæk opgaver, som ikke kan nå at
blive løst på denne arbejdsweekend.
Tøjindsamling
For tredje gang har vi lavet aftale med Ivan Andersen om tøjindsamling til en by i Rumænien. Man kan
finde flere oplysninger om indsamlingen på www.copaceni.dk og www.craica.dk.
Derfor må I meget gerne inden på torsdag aflevere brugt tøj og sko, som I ikke længere kan bruge her på
skolen. Tøjet kan sættes i mellemrummet.
Alt det tøj, som er glemt inden sommerferien og har været lagt frem i flere omgange, vil også komme med i
tøjindsamlingen. Så hvis I mener at have tøj til at ligge, som ikke skal sendes med, skal dette altså tjekkes inden
torsdag.
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Bogkonkurrence
Helle Mostrup Skovkær tilmeldte MammenFri i en konkurrence på Facebook, hvor vi kunne vinde 100
bøger fra Forlaget Tellerup. Den skole, som fik flest likes, og en tilfældigt udtrukket skole, ville vinde.
Alle sejl blev sat ind, og mange af jer læsere har gjort en super indsats for at få de sidste likes til at vi
kunne vinde konkurrencen. Det var et meget tæt opgør hele vejen med Vemmedrup Skole. Jeg tillader
mig her at sætte Helles uredigerede kommentar ind, som er skrevet umiddelbart efter resultatet. Jeg
håber det er i orden med Helle.
Kære, kære venner
1000 tak er ikke nok - 1327 tak til alle jer, der har liket og støttet os på MammenFri. Vi er lykkelige for hvert eneste like, og ikke mindst
for alle de gange, I har delt, tagget og opmuntret.
❤️

Selvom vi kun blev nummer to, har vi stadig formået at mønstre mere end 10 likes for hvert barn på MammenFri

❤️

Vi kunne godt have brugt de mange, dejlige bøger, men den ildhu I alle har udvist gennem den seneste uge og de likes, vi i fællesskab har
opnået, taler sit tydelige sprog:
På MammenFri har vi et enestående sammenhold
over, at vi ikke vandt konkurrencen.

❤️

I har rørt mit hjerte dybt. Den taknemmelighed, jeg føler nu, overstiger skuffelsen

Som de gode sportsmænd, vi er i Mammen, har vi selvfølgelig lykønsket Vemmedrup tillykke med sejren på Tellerups side
Læg mærke til, at MammenFri bliver nævnt i Tellerups video. Vi er blevet set og hørt videnom

👏

😌

Også fra mig skal lyde en kæmpe tak for støtten. Men især en stor tak til dig Helle. Selvom vi ikke
vandt konkurrencen, har det bestemt ikke været spildt. Vi er nu kendt af endnu flere og sammenholdet
og fællesskabet på MammenFri fornægter sig ikke.

Nyt fra Jane
”Det bedste du kan gøre for dit eget barns trivsel er det, du kan gøre for fællesskabet.” Med denne
sætning fik SSP konsulent Louise Brandstrup startet hendes berigende og underholdende oplæg om
vigtigheden af, at vi som forældre VIL hinanden og er aktivt deltagende i børnenes verdener. Når
forældre eks. engagerer sig i arrangementer i institutionen, oplever barnet, at mor og far finder både
barnet og institutionen betydningsfuld – dette lagrer sig i barnet som positivt selvværd.
Louises oplæg blev krydret med sigende praksiseksempler, som understøttede hendes budskaber,
herunder input til og anbefalinger til sunde medievaner. Der blev i denne forbindelse udleveret en
folder, som de forældre, der ikke havde mulighed for at deltage i forældremødet, kan få udleveret på
mit kontor, så kom endelig forbi, hvis det har interesse;-)
Jeg vil gerne sige tak for jeres engagement i løbet af aftenen, hvilket er SÅ dejligt at opleve - også set i
lyset af oplæggets indhold.
Valg af kontaktforældre for vuggestue og børnehave blev følgende:
Sidsel Clausen (mor til Nanna Kirstine i børnehaven) Sidsel indkalder til første møde.
Christina Nielsen (mor til Edith i børnehaven)
Helle Skovkjær (mor til Knud-Laurits i børnehaven)
Jeanett Mørk (mor til Otto i børnehaven)
Tanja Thorup (mor til Liam i vuggestuen)
Jeanett Faarborg (mor til Elisa i vuggestuen og Sebastian i børnehaven)
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Nyt fra vuggestuen
Vi vil gerne sige jer tak for et rigtig godt forældremøde, det var dejligt med alle jeres spørgsmål, ros og
gode snakke:)
Vi kom omkring rigtig mange gode ting, så det begrænser også informationer i dette torsdagsbrev dog vil vi lige fremhæve et af punkterne til dem, der ikke deltog nemlig syge børn - ikke syge børn. At
vurdere hvorvidt et barn er syg, er for os en af de sværeste arbejdsopgaver. Vi har mulighed for at måle
barnets temperatur, men det er ikke udslaget af dette, der afgør om vi ringer et barn hjem eller ej. Børn
kan godt være syge uden at have feber, hvis et barn kræver en arm hele dagen og ikke er tilpas, når vi
har forsøgt at opfylde de basale behov, så ringer vi efter jer. I kan opleve, at jeres børn er friske, når I
kommer hjem, men her vil vi gerne påpege, at der er stor forskel på at være i vuggestue med 18 børn
og 4 voksne kontra det at være alene hjemme med mor eller far - så det er helt normalt, at barnets
adfærd ændres hjemme hos jer.
Vi vil dog understrege, at vi kun ringer hjem ved behov, og der ønsker vi, at I stoler på vores
vurdering:)
Har jeres barn sovet dårligt, været generet af snot eller stået op midt nat, så nævn det gerne for os - for
så ved vi, hvorfor barnet har en OFF-dag, og det giver os mulighed for at hjælpe barnet evt. med en
formiddagslur eller andet:)
Nu blev I jo snydt for Sarah´s præsentation i sidste torsdagsbrev, så den får I her:
Kære forældre i MammenFri vuggestue og børnehave
Jeg hedder Sarah, er 28 år og kommer fra Vejrumbro. Jeg er
uddannet pædagogisk assistent i 2012 og har arbejdet med faget lige
siden.
Jeg er så heldig at komme i virksomhedspraktik i vuggestuen i 8
uger med start i uge 36. Jeg starter op på 16 timer og slutter på 30
timer. Jeg bruger min fritid sammen med venner og familie.
Derudover nyder jeg at gå i teatret og tage til forskellige koncerter.
Jeg bruger også en del tid i naturen med gåture m.m. Det var lidt af
det, jeg nyder at bruge min fritid på.
Som person er jeg ansvarsbevidst, stabil, smilende, fleksibel,
samarbejdsvillig og god til at arbejde selvstændig.
Jeg glæder mig rigtig meget til at møde jer forældre og blive en del af
jeres børns hverdag for en stund;-)
Nyt fra børnehaven
Fælles tur i MammenFri d. 21 september
Den 21/9 drager vi sammen med resten af MammenFri på udflugt til Verdenskortet i Klejtrup. Vi
mødes i børnehaven SENEST kl. 9.00, og gerne allerede 8.30, så børnene lige kan nå at lande og få ro
på, inden vi skal afsted. Vi er hjemme kl. 15.00, hvor det vil være hensigtsmæssigt at hente sit barn ved
bussen – ligesom mange af jer også gjorde efter fællesturen til Aalborg sidste år Husk rygsæk,
drikkedunk og en god madpakke! (Ingen eftermiddagsfrugt denne dag). Tøj efter vejret – og tjek lige at
gummistøvlerne er med
Info vedr. fælles bevægelsesdag i Nørreå torsdag d. 28 september
Denne dag kører alle børnehavebørn med bus til Nørreå Børnehus, Gl. Randersvej 6, Skjern, 8850
Bjerringbro, hvor dagen byder på sjove fælles oplevelser og et øget kendskab til hinanden på tværs af
følgende fri-institutioner: ”Vores Natur Børnehave” fra Sahl, ”Vejrumbro fri” fra
Vejrumbro, ”Gudenådalens Fribørnehave” fra Bjerring, ”Nørreå Børnehus” fra Skjern samt
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MammenFri.
Kl. 9.30 starter vi ud med fælles opvarmning, hvorefter børnene inddeles i grupper, på tværs af de
nævnte institutioner, og udfordres med forskellige aktiviteter, der sætter gang i kredsløbet;-) Efter
frokost bliver der udflugter i nærområdet og leg inde såvel som ude indtil kl. 14.30, hvor bussen kører
os tilbage til MammenFri.
Alle børn skal medbringe en rygsæk med ekstratøj samt en god madpakke + drikkedunk. Husk
påklædning efter vejret, da vi skal være udenfor.
I vil få udleveret en seddel på garderoben med nærmere info, herunder hvornår børnene skal være
afleveret i MammenFri inden afgang med bus til Nørreå.
Nyt fra Mammutten
Vikingetema
Mandag den 25. september skyder vi i Mammutten gang i vores temauger om vikinger. Vi starter ud
med at se DR programmet "Historien om Danmark - Vikingetiden" og arbejder med temaet de
efterfølgende dage frem til den 5. oktober, hvor I som forældre er velkomne til at komme og se, hvad
vi har arbejdet med. I disse uger vil de voksenstyrede aktiviteter i Mammutten eksempelvis være
gamle lege, håndværk og quizzer - alt sammen med udgangspunkt i vikingetiden. Derudover vil der
også stadig være tid til, at børnene kan lege frit sammen, når dagens aktiviteter er færdige.
Vi har vedtaget, at maddagen i de kommende måneder kun vil involvere to klasser af gangen, hvor én
klasse laver mad til en anden klasse. Dette vil vi gøre for at lave lidt mere hygge omkring
spisesituationen. Der vil i stedet være boller og frugt som normalt til de resterende.
Sampasning i hverdagen
I tråd med sampasning om morgenen fra kl. 6.15-7.00, kan der være dage, hvor vi har få Mammutter
tilbage sidst på eftermiddagen (ved 16.00-/16.15-tiden), og hvor vi derfor samler børnene i enten
vuggestuen eller børnehaven – ude såvel som inde. Hvis dette er tilfældet, hænger vi en seddel på
døren ind til Mammutten, hvorpå der står, at både børn, overtøj og tasker er i vuggestue/børnehave.

Plan for morgenidræt

Uge

Bh.kl-1.kl.

2.kl.-3.kl

4.kl-8.kl

36
37
38

Hula-bold LJ

Cykling HS

Frisbee- og
fodboldgolf
Cykling

Hula-bold

Frisbee- og MJ
fodboldgolf
Cykling

Frisbee- og
fodboldgolf

Hula-bold

Uge

Bh.kl-1.kl.

2.kl-3.kl

4.kl-8.kl

39
40

Løb HS

Basketball MJ

Rugby LJ

Rugby

Løb

Basketball

MJ/HS/LJ /
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Basketball

Rugby

Løb

Uge

Bh.kl-1.kl.

2.kl.-3.kl

4.kl-8.kl

44
45
46

Høvdingbold LJ

Kast HS

Stikbold MJ

Kast

Stikbold

Høvdingebold

Stikbold

Høvdingebold

Kast

43
MJ/HS/LJ /

MJ/HS/LJ /

FORÆLDRERENGØRING
33
33
33
34
34
34
35
35

KIWIK
KIWIK
KIWIK
KIWIK
KIWIK
KIWIK
Ea Heerwagen

35
35
36
36
36
37
37
37
38
38
38
38

Anne Ørgaard
Kia Kuhr Kristensen
Susanne Gravesen
Maria Thomsen
Helle Mostrup Skovkjær
Lone Poulsen
Mette Blumensaat
Sine Thomas Nielsen
Anita Stougaard Jensen

39
39
39
40

Maria-Louise Kopp Lund
(Søs)
Stine Norup
Bente Bonderup
Jeanette Jernholm
Betina Sehested Gade

40
41
41
41

Ann Marie Christensen
Line Lund Jakobsen
Jeanett Mørk
Sabina Wedel Møller

Mammen Byvej 33 8850

22 13 58 82
Bjerringbro 22 26 58 82

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

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

29 73 56 06
21 47 97 46

Rene Jensen
Brian Lund

Husrækken 15
Hovvejen 6
Mammen Byvej
Mammen Byvej 91
Husrækken 9
Vindumvej 3
Stendalen 115
Korreborgvej 29
Sløvkrog 18
Smededammen 3
Himmestrupvej 42
Søndervang 25

Bo Fyllgraf Frandsen
Lars Christensen
Danni Jernholm
Paw Sehested Gade

Storhedevejen 20
Kingosvej 5
Storhedevejen 27
Mirabellevej 5

8850
8850
8850
8850

Bjerringbro
Bjerringbro
Bjerringbro
Bjerringbro

61 36 62 64
41 78 80 42
86 94 93 21
23 62 30 39

Jan Reinhardt Pedersen
Mads Lund Jakobsen

Mammen Byvej 75
Korreborgvej 4
Dalvejen 22
Dalsgårdvej 4

8850
8850
8850
8850

Bjerringbro
Bjerringbro
Bjerringbro
Bjerringbro

86 91 12 47
31 66 33 17
36 78 08 48
20 40 22 66

Christian HeerwagenJensen
Rasmus Kirkegaard
Michael Kristensen
Martin Hansen
Lars B. Thomsen
Dynes Mostrup Skovkjær
Flemming Poulsen
Erik Dalby
Karsten Thomas Nielsen

Torsten R. Wedel Møller

86 68 50 98
86 67 37 73
51 31 90 18
21 72 45 93
48 24 12 31
20 62 97 21
20 45 40 15
40 12 67 67
21 52 52 36
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