Kære børn og forældre!
Torsdagsbrev, den 07.03.2019
www.mammenfri.dk

Kommende arrangementer
Onsdag den 13. marts

5.-6. klasse og 7.-8. klasse på Naturvidenskabernes Hus

Tirsdag den 19. marts

Bestyrelsesmøde

Torsdag den 21. Marts

Fagdag

Torsdag den 21. marts

Næste torsdagsbrev

Skole
Line stopper i virksomhedspraktik
Line Christiansen har siden oktober været i virksomhedspraktik i 6 timer om ugen. Hun har primært
været i 0.-2. klasse. Vi har været rigtig glade for at have Line i virksomhedspraktik, og vi ønsker hende
alt godt fremover.

Skole-hjem samtaler
I uge 13 og de kommende uger derefter afholder vi vores skole-hjem samtaler. Datoerne for samtalerne
kan ses i vores kalender på hjemmesiden. Der vil komme yderligere informationer fra klasselærerne i
den nærmeste tid.

Sponsorat fra Foderhuset og Sparekassen Kronjylland
Vi modtog i efteråret et sponsorat fra ”Forrådshuset”. Disse penge er blevet brugt til indkøb af
Tangram-materiale til matematik-undervisningen. Herunder kan I se nogle elever fra indskolingen
sidde og arbejde med Tangram-brikkerne. Vi har også for sponsoratet kunne indkøbe skumterninger til
matematik-undervisningen. Det er en rigtig god investering, da det giver noget mindre uro i klassen,
når man bruger skumterninger. Vi har en aftale med ”Forrådshuset” om, at vi får procenter af de
handlende, som siger, at de har børn på MammenFri, eller som er medlemmer af MammenFri-Kredsen.
Så husk at sige det, når I handler hos ”Forrådshuset”.
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Vi har også fået et sponsorat fra Sparekassen Kronjylland på 5525 kr. til glødeskrivere. Disse skal
selvfølgelig for alvor bruges, når vi får vores nye kreative lokaler i brug efter sommerferien. Vi siger
tusind tak for donationen . Herunder kan også ses et billede af overrækkelsen af checken til
MammenFri. Årsagen til, at vi har fået denne donation er, at vores legatudvalg har lavet et godt stykke
arbejde med at sende ansøgninger rundt. Så I skal også have stor tak .

Nyt fra Jane
Personaleinfo
Kære alle forældre:)
Vi står desværre i den situation hjemme hos os, at vores ældste dreng Albert på 9 år har fået en
spiseforstyrrelse (anoreksi), som desværre har et godt tag i ham både psykisk og fysisk.
Derfor er det nødvendigt, at han passes hjemme. Derudover er vi i Skejby på center for
spiseforstyrrelse til behandling én gang ugentligt.
Jeg savner jer alle og glæder mig til atter at kunne vende tilbage på arbejde:)
Mvh Nina.
Som det fremgår af Ninas skriv, vil hun af gode grunde være fraværende i vuggestuen i en periode. I
første omgang drejer det sig om orlov i marts måned. Her vil Mia Melander vikariere i vuggestuen.
Mia er et kendt ansigt for flere af børnene i MammenFri, da hun har været pædagogstuderende i
Mammutten, som det også fremgår af hendes skriv om sig selv nedenfor.
Hej, mit navn er Mia.
I januar blev jeg færdiguddannet pædagog. Jeg har tidligere arbejdet i vuggestue, så dette har jeg et
kendskab til både fra praktik og fritidsjobs.
Tidligere har jeg været studerende her i MammenFri - det var dog i SFO’en Mammutten.
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Jeg bor i Randers med min kæreste, hvor vi sammen har købt hus.
I min fritid spiller jeg meget fodbold og er sammen med familie og venner.
Jeg ser frem til at arbejde her i MammenFri.
Tilmelding til sampasning i påsken
Jeg har hængt lister op i henholdsvis vuggestue/børnehave og i Mammutten, hvor I bedes notere, om I
har behov for pasning eller om barnet holder fri de tre dage op til påske.
Ved behov for pasning skriver I et ca. tidsrum af hensyn til bemandingsplanen. I er som altid
velkommen til at sms´e ovenstående til den pågældende afdeling😊
DEADLINE ER D. 22. MARTS.
Nyt fra vuggestuen
Nyt tema
I marts og april vil vi arbejde med temaet ”Jorden rundt på 60 dage”, hvor vi vil sætte fokus på
forskellige lande. Børnene vil få kulturelle oplevelser – både som tilskuer og aktive deltagere.
Storegruppen vil være sammen med Spidsmusene omkring dette tema hver formiddag i marts måned.
Praktisk info
Vi opfordrer endnu engang til, at der er navn på sutterne samt tydeligt navn på madkassen.
Børnene i Mellem- og Storegruppen har brug for både termotøj, regntøj, flyverdragt samt fodtøj, der
passer dertil, da vejret er meget omskifteligt for tiden. Det er også en god ide at medbringe tynde
strikvanter.
Voksne på grupperne i marts måned
Lillegruppen: Helle og Heidi
Mellemgruppen: Mai-Britt og Mia
Storegruppen: Mathilde
Nyt fra børnehaven
Nyt tema
Så fik vi rundet vores tema om Dans og Musik af med det fineste afdansningsbal, hvor Spidsmusene
viste at de havde lært fagterne til “Den blå ballon”, Harerne dansede Boogie Woogie, og Rådyrene
viste at de havde lært at danse Salsa.
I marts og april vil alle grupper arbejde med det tema vi kalder “Jorden rundt på 60 dage”, hvor vi vil
tage udgangspunkt i, hvordan børn i andre lande lever. Vi kommer til at beskæftige os med bl.a. lege,
sange, traditioner, tøj, legetøj, naturfænomener og spisevaner.
Nye voksne på grupperne
I marts og april skifter de voksne samtidig grupper, så vi hele tiden får nye øjne på børnene og kan
bidrage med nyt. Rådyrene er sammen med Jakob, Harerne med Annette og Mette, og Spidsmusene
med Nanna og Malene. Spidsmusene vil desuden få besøg af de ældste vuggestuebørn og deres
voksne, Mathilde, hver formiddag her i marts.
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Nyt fra Mammutten
Slåsleg
De kommende tirsdage er der Slåsleg på programmet for 1. og 2. klasses drenge i Mammutten. Slåsleg
er ’brydekampe’ børnene imellem med meget klare regler og voksenhjælp. Slå, sparke mm. er forbudt,
og alle har ret til at sige STOP undervejs, hvilket SKAL respekteres. Slåslegen øver børnenes evne til
at mærke egne kræfter, egne grænser og andres grænser. Vi lærer at det er ok at sige stop, og at andres
grænser kan være forskellige grænser fra ens egne. Vi snakker om oplevelserne undervejs og lærer på
den måde hinanden bedre at kende. Slåslegen er også en god måde for drengene at få brugt deres
energi og kræfter på - på en positiv måde. Vi håber, at I som forældre vil bakke op om denne aktivitet
ved, at børnene er i Mammut om tirsdagen til kl. ca 15:30 i marts måned.
3. og 4. klasse
Vi har besluttet at bruge lidt energi på den dejlige flok 3. og 4. klasses børn, vi har i Mammutten. Det
gør vi ved at indføre en ugentlig 3. & 4. klasses aktivitet sammen med en voksen i april måned med
mulighed for forlængelse. Det vil blive mandag eftermiddag, og I vil høre nærmere om, hvilke
aktiviteter der bliver tale om.
Regntøj
Det dejlige danske vejr svinger meget og kræver forskellig påklædning og overtøj. Lige for tiden er det
rigtig godt med regntøj – og rigeligt skiftetøj - i børnenes garderober. Vi er ude hver eneste dag, og det
bliver en træls og sur omgang, hvis man allerede er gennemblødt efter 10 min ude i termo- eller
softshelljakke og ikke har mulighed for at skifte, når vi kommer ind.
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Plan for morgenidræt
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FORÆLDRERENGØRING
2018-2019

10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14

Ekaterina Harming
Kavitha Kumarakulasingam
Sine Thomas Nielsen
Maria-Louise Kopp Lund
Bente Bonderup
Jeanette Jernholm
Betina Sehested Gade
Ann Marie Christensen
Line Lund Jakobsen
Rikke Bejer
Sabina Wedel Møller
Karthika Premathas
Lisette Kirkegaard
Mary Ann Thomsen
Helene Skov

Jakob Harming
Kumarakulasinam
Karsten Thomas Nielsen
Brian Lund
Lars Christensen
Danni Jernholm
Paw Sehested Gade
Jan Reinhardt Pedersen
Mads Lund Jakobsen
Ole Kvist Andersen
Torsten R. Wedel Møller
Premathas Selvarajah
Jan V. Bjerregaard Madsen
Barur Andresen
Torben Haargaard

51 61 37 30 30 88 10 84
22 26 62 34
20 62 97 21
21 52 52 36
41 78 80 42
86 94 93 21
23 62 30 39
86 91 12 47
31 66 33 17
20 93 56 19
20 40 22 66
42 70 07 74
26 35 00 79
42 43 63 35 28 70 45 07

MammenFri skole, børnehave og vuggestue ▪ Mammen Byvej 69 ▪ 8850 Bjerringbro ▪ Tlf.: 61 69 57 50 ▪ mammenfri@mammenfri.dk
Bank: Sparekassen Kronjylland Konto nr. 93 81 - 00 01 84 44 15 ▪ Mammuttens tlf.: 24 63 58 50
Skoleleder: ▪ Mikael Kristensen tlf.: 61 69 57 50 mail: mammenfri@mammenfri.dk
Børnehave og vuggestuens mobil nr.: 20 21 58 50 ▪

Side 6 af 6

