Kære børn og forældre!
Torsdagsbrev, den12.09.2019
www.mammenfri.dk

Kommende arrangementer
Tirsdag den 17.09.2019

Bestyrelsesmøde

Tirsdag den 17.09.2019

Konfirmationsforberedelse for 7. kl.

Torsdag den 19.09.2019

SSP for 8.-9. kl om dagen og forældre om aftenen

Fredag den 20.09.2019

FÆLLESDAG for hele MammenFri (Se længere nede)

Søndag den 22.09.2019

Tur til Prag for 8.-9. klasse

Torsdag den 26.09.2019

Aktivitetsdag for børnehave i Sahl

Torsdag den 26.09.2019

Naturfagsdag for 6.-7. klasse

Torsdag den 26.09.2019

Næste torsdagsbrev

Leder
Søndergaards Have ved Kjellerup
Fællesdag for hele MammenFri fredag den 20. september går i år til Søndergaards Have ved
Kjellerup. Haven er en landbohave på 10.000 m2, og har rigtig mange Rhododendron, buske, træer,
stauder og stenbede. Desuden er der i forbindelse med haven, en udsigtshøj, samt en natursti, med
eventyrfigurer savet ud af Søren Brynjolf. I haven er opstillet borde og bænke, hvor man kan nyde sin
medbragte mad.
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På turen vil alle børn blive inddelt i små hold på tværs af alder og afdelinger. Der vil være voksne på
holdet, som alle børn har en relation til.
Fra vuggestuen er det store og mellemgruppen som deltager. De yngste bliver hjemme i vuggestuen
sammen med Heidi og Nina.
Dagen starter med fælles morgensang
Alle børn skal være mødt ind kl. senest 8.15
Foruden naturen er der også mulighed for en masse andre aktiviteter:











Beachvolley og basket
Boldbane
Badminton og bordtennis
Trampolin og tennis
Plæner til håndbold, fodbold og rundbold
Hoppepude og labyrint
Sandkasse og legeredskaber
Diverse legeredskaber som stylter, mikado, sjippetov,
Skak, kæmpe byggeklodser, gynger, vipper m.m
Gamle spil, petanque

Vi kører i bus fra MammenFri kl. 9.30 og forventer at være hjemme igen kl. ca. 13
Børnene skal medbringe lille rygsæk med:





Skiftetøj mm.
Madpakke
Frugt
Drikkelse

Der vil ikke være mulighed for at købe noget i kiosken.

Vi glæder os til en hyggelig dag.

De bedste hilsner
Hele personalegruppen på MammenFri
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Arbejdsweekend 2019:
Så skete det! Tilmeldingslisterne til arbejdsweekenden d. 05./06. oktober er klar.
Listerne bliver sat op i garderoben i BH/VS og i Mammutten udenfor Mikaels kontor samt ved skolens
fællesrum frem til uge 39, ligeledes er de vedhæftet Torsdagsbrevet, så hold øje med disse og meld Jer
på.
Listerne indeholder en kort beskrivelse af opgaverne og I bedes påføre Jeres navn og tlf.nr., så jeres
”sjakbajs” om nødvendigt kan kontakte Jer. Af hensyn til mad og legeaktiviteter bedes I også oplyse
antallet af medbragte børn når I tilmelder Jer.
Tilmelding kan også foretages ved at rette direkte kontakt til ”sjakbajsen” for de opgaver man ønsker
at deltage i.
Kontaktoplysninger (mail og tlf.) på ”sjakbajserne” findes på tilmeldingslisterne.
Af praktiske årsager vil nogle af maleropgaverne være spredt over flere dage, så vær opmærksom når I
tilmelder Jer på listerne. I år drejer det sig primært om algebehandlingen af de udvendige faciliteter,
som skal være afsluttet minimum en uge før arbejdsweekenden. I tilfælde af spørgsmål bedes I
kontakte Vita Vestergaard.
Vi mangler hjælp til børnepasning/legeaktiviteter for børnene, mens forældrene arbejder. Traditionelt
set har dette været en vanskelig opgave at besætte og der skal derfor lyde en stor opfordring til, at flere
vil melde sig på denne opgave.
Der skal bruges en ”tovholder”, hvilket vil sige en person, der vil stå for at planlægge lidt aktiviteter og
evt. indkøbe lidt rekvisitter, hvis det skulle være nødvendigt. Herudover skal der formentlig bruges 3-4
personer begge dage og tilmelding som ”legeonkel/-tante” foretages også på listerne.
Hvis ikke flere tilbyder deres assistance, kan vi blive nødsaget til afskaffe denne ordning!
Dagene starter kl. 08.00 i skolegården med en kort velkomst fra Bygningsudvalget og opgaverne
fordeles af ”sjakbajserne” til de fremmødte.
Der vil begge dage blive serveret morgenkaffe og brød ved 9-tiden, hvorefter vi går i gang med dagens
projekter.
Menuen for frokosten er endnu ikke fastlagt, men vi tør godt garantere at alle bliver mætte😊
Senere vil der være kaffe/kage og almindelig oprydning foretages herefter. Ved 16-tiden er vi alle på
vej hjem igen.
Som vanligt vil det være muligt at købe øl, sodavand, juice og vand til gode priser, så husk småpenge
eller telefonen for betaling med MobilePay.
Husk at få både børn og voksne tilmeldt til alle dagene, så Aktivitetsudvalget kan få en idé om hvor
mange der skal laves mad til.
Blot for at genopfriske retningslinjerne, så forventes det som udgangspunkt at et forældrepar stiller sin
arbejdskraft til rådighed enten begge forældre én dag eller én forældre begge dage. Ønsker man at
deltage mere end dette, er man selvfølgelig meget velkommen 😊
Vi glæder os nok en gang til at ser jer alle i arbejdstøjet og med godt humør  !!!!
Venlig hilsen Bygnings- og udeudvalget
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Tilfredshedsundersøgelse
Tak for alle jeres besvarelser på vores tilfredshedsundersøgelse. Nu skal vi i gang med at behandle
besvarelserne. I første omgang vil vi finde ud af, hvor der skal gøres noget. Herefter vil vi lave
handleplaner på de indsatsområder, vi finder frem til.
Mobilepay
MammenFri har i noget tid haft mobilepay. Men fra oktober måned skal man til at betale penge for at
kunne benytte det. Da det ikke er noget, vi bruger så meget, og da der i forvejen er gebyr på pr
betaling, så har vi besluttet, at vi ikke længere vil benytte os af det. Så fra oktober måned kan man ikke
længere benytte mobilepay til MammenFri.
Gud, Børn og Pizza

Gud, Børn og Pizza
i Mammen Kirke
Tirsdag 24. september kl. 17.00.

EN NODE I GUDS MELODI

Efterfølgende er der pizza i Menighedshuset.
20 kr. for voksne og 10 kr. for børn.
Tilmelding ikke nødvendig

sognepræst Jørn A Pedersen,
Kirke- og kulturmedarbejder Annie Fog
Sognemedhjælper Lisbeth Paludan Sarup
Hilsen Jørn A Pedersen
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Kort nyt fra Jane
Sampasning i forbindelse med 1. hjælps kursus d. 18. september.
Onsdag d. 18. september skal størstedelen af personalet i henholdsvis vuggestue, børnehave og
Mammut på 1. hjælps kursus med start kl. 16.00. Der vil derfor være sampasning fra kl. 15.45 – 16.30,
så forældre til Mammutter skal hente deres børn i børnehaven, hvis man henter efter kl. 15.45. Har I
mulighed for afhentning forinden, vil det være en fordel, hvis ikke er det Emma (vores studerende i
børnehaven) og Lene Smed, der skal siges farvel til i nævnte tidsrum😊
Nyt fra Vuggestuen
Som mange af jer har bemærket, har vi taget vores familiehuse ned, dette blandt andet fordi mange
børn var små på billederne. Børnene har nydt dem og snakket meget om det, så det er klart noget vi vil
lave igen senere😊
Den gode fortælling
I forlængelse af dette er oktober måneds emne “den gode fortælling”. Her skal Storegruppen
medbringe billeder af dem selv, familie, dyr og andet der har deres interesse - det må også gerne være
lidt omkring sommerferien, eller hvad der ellers har haft betydning for jeres barn på det sidste – dette
medbringes gerne inden d. 1/10.
Fælles tur for hele MammenFri
Den 20/9 drager Mellem- og Storegruppen sammen med resten af MammenFri på tur til Søndergårds
have. Afgang fra MammenFri kl. 9.30.
I denne forbindelse vil vi gerne bede to forældre om at bage 15 boller hver til formiddagsmaden, som
vi spiser inden afgang med bussen.
Som altid bliver lillegruppen hjemme, fordi det ikke er deres behov at deltage i denne tur - der
vurderer vi som altid, at deres søvn og trygge base er deres tarv - turen kommer også til dem.
Når I afleverer jeres barn om morgenen, bedes I medbringe en taske, heri skal være 2 bleer, et sæt
skiftetøj og madpakke, som er tur venlig - altså noget der kan spises med hænderne på græsset.
Klapsammen madder er gode og en drikkedunk, som I bare lader blive i tasken. Sørg for, at der på
rummet er overtøj til alt slags vejr, så vurderer vi selv behovet inden afgang😊
Vi er hjemme ca. kl 13.00, hvor vi putter børnene, med mindre I ønsker at hente dem tidligt. Hvis dette
er tilfældet, gives besked til personalet forinden.
Nyt fra Børnehaven
Livet i børnehaven går sin vante gang, de nye grupper er ved at falde på plads, og vi er i fuld sving
med temaet om jord, afgrøder og høst.
Løbende opfølgning på skiftetøj og overtøj/fodtøj
Vejret er ret omskifteligt, så check gerne op på at der er termotøj, regntøj, kondisko og gummistøvler
på rummet.
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Ture ud af huset
Vi har 2 forestående ture ud af huset, som I kan læse mere om her i torsdagsbrevet. Fællesdagen for
hele MammenFri, og vores dag i Sahl sammen med de øvrige fribørnehaver i området. Der er lidt
ændrede mødetider disse dage, da vi skal med bus. Vi glæder os😊
Fælles bevægelsesdag på tværs af fri-børnehaver
Torsdag d. 26. september kan alle børnehavebørn se frem til en fælles bevægelsesdag på tværs af andre
fri-børnehaver. I år foregår dagen i ”Vores Naturbørnehus” i Sahl (Kløservejen 3, 8850 Bjerringbro)
Da vi skal med bus kl. 8.20 fra Mammen, bedes I aflevere børnene senest kl. 8.00.
Børnene skal medbringe en taske med skiftetøj, drikkedunk samt én stor madpakke, som skal bruges til
både middag og eftermiddagsfrugt. Vi bager boller, som udgør formiddagsmaden denne dag.
Om formiddagen inddeles børnene i grupper på tværs af institutioner, hvor de skal prøve kræfter med
forskellige aktiviteter. Eftermiddagen byder på leg og fordybelse i de nye spændende omgivelser.
Børnene skal have overtøj og fodtøj med, der passer til vejret den pågældende dag.
Bussen henter os igen kl. 14.00, så forventet hjemkomst er ca. kl. 14.30. Det vil være hensigtsmæssigt
for børnene at blive hentet omkring dette tidspunkt, da vores erfaringer siger, at børnene er fyldt op af
mange nye indtryk😊
Nyt fra Mammutten
Våde børn
Efteråret er over os, og det har vist sig at kaste en masse regn af sig. Derfor vil vi gerne opfordre til, at
man husker at få regntøjet med til sine børn, da de tit kommer sjaskvåde ind, fordi de ikke har regntøj
med. Nogle gange kan det regne så meget, at man alligevel er våd under regntøjet, så tjek venligst, at
der er skiftetøj på deres rum
Afslapninng
Vi har i længere tid oplevet, at flere børn har haft svært ved at fastholde koncentrationen under vores
afslapning, så derfor vil vi prøve noget nyt. Vi vil tilbyde afslapning som én af dagens aktiviteter om
onsdagen, hvor det er frivilligt. Her vil der bl.a. blive afspillet historier af Carsten Sommerskov, som
har særlig fokus på det at finde indre ro og tro på sig selv. Andre dage vil vi prøve at holde afslapning
under spisning, hvor de får lov at spise i fred med afslappende musik.
Opfølgning på drengemøde
Vi har for nyligt afholdt drengemøder, hvor formålet var at få drengene på banen med ønsker og input
til sjove aktiviteter, vi kan igangsætte, når de er i Mammut. Der kom mange forslag på bordet, som vi
har skrevet ned og vil afprøve fremadrettet for netop at tilgodese deres ønsker. I denne forbindelse
informerede vi drengene om vigtigheden af at bakke op omkring aktiviteterne, når de bliver tilbudt. Vi
tilstræber at være opmærksomme på, hvad der rør sig blandt vores børn, og hvad de gerne vil lave,
men vi har desværre prøvet en del gange, at de så alligevel ikke deltager i de aktiviteter, som de selv
har været med til at foreslå. Det håber vi, at I vil hjælpe os med, så vi kan få en større opbakning til
vores planlagte aktiviteter.

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 8

Plan for morgenidræt
Uge Bh.kl-2.kl.
36
37
38

3.kl.-4.kl+ 5. kl.piger

5.kl-9.kl

Morgenidræt/skoleven
Hula-bold LJ/LB

Morgenidræt/skoleven
Cykling

Frisbee- og fodboldgolf AB

Hula-bold

3.kl-4.kl+ 5. kl.piger

5.kl-8.kl
Rugby

Rugby

Basketball LJ/LB
(inde + ude)
Løb

Basketball

Rugby

Løb

Morgenidræt/skoleven
Frisbee- og fodboldgolf AB
Cykling

Uge Bh.kl-2.kl.
39
40
43

Løb AB

Basketball
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FORÆLDRERENGØRING
2019-2020
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45
45
45
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46
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47
47
48
48
48
49
49
49
50
50
50
51
51
51

Benita B. K. Johansen
Abbi Andersen
Steffen D. Jensen
Maj-Britt Nørskov Krag
Mie Fyllgraf Grønlund
Camilla Johansen
Freja Nordblom
Mette Blumensaat
Nina Havmand
Karen Kold
Kia Kuhr Kristensen
Sarah Breuer Johansen
Hanne Holm Kristensen
Henrik Nielsen
Karina Eva Andersen
Jeanett Mørk
Jeanett Lehd Frederiksen
Anita Stougaard Jensen
Trine Mortensen
Jeanett Wohlert Faarborg
Elmira Østergaard
Vita Vestergaard
Kristine Hjortshøj

Erik Johansen
Christian Andersen
Sidsel Bodekær Clausen
Niels Chr. Balslev Krag
Troels Fyllgraf Grønlund
Poul Bøgelund Johansen
Torben Bank Pedersen
Erik Dalby
Torben Havmand
Thomas Kold
Michael Kristensen
Michael Johansen
Henrik Munkholm
Mette Jensen
Ricco Andersen
Jens Bastrup
Reng. af Mammut pga. ferie
Marc Frederiksen
Rene Jensen
Klaus Hornung
Brian Wohlert Faarborg
Martin Østergaard
Frank Rohde Nielsen
Thomas Hjortshøj
Mogens Højgaard Larsen
Frieda Frantz Jensen
Allan Jensen
Ea Heerwagen
Niels Chr. Jensen
Anne Ørgaard
Rasmus Kirkegaard
Christina Krogsgaard
Bent Sølvsten
Susanne Gravesen
Martin Hansen
Maria Thomsen
Lars B. Thomsen
Helle Mostrup Skovkjær Dynes Mostrup Skovkjær
Joanna Karolina Winther Søren Christian Winther
Merethe Krog Jensen
Mogens Kanne Jensen
Karin Glerup Levring
Anders Levring
Lone S. Øhlenschläger
Heine Øhlenschläger
Randi Gravgaard
Rene Gravgaard
Heidi Madsen
Jacob Henriksen
Dianna Hjortkær Balterzen Bjarne Balterzen
Ina Marie Kirkegaard
Søren Kvolbæk Kirkegaard
Anne Bak Laursen
Niels Engholm
Kavitha
Kumarakulasingam
Kumarakulasingam
Maria-Louise Kopp Lund Brian Lund
Bente Bonderup
Lars Christensen

30 29 14 32
35 11 73 55
41 61 79 99
30 11 62 98
40 86 38 96
40 10 80 22 60 49 24 44
31 62 75 58
48 24 12 31
25 61 97 25 22 41 08 72
36 15 17 14
21 47 97 46
31342130
24 25 98 72
29 44 76 45 31 23 75 12
51 84 03 04
60 63 93 41
20 76 07 23 22 43 36 41
20 45 40 15 40 12 67 67
42 67 90 70
30 35 30 27
30 12 62 20
25 13 73 50
30 88 29 88
22 29 28 21
20 87 39 17 27 57 71 15
22 26 58 82 22 13 58 82
29 73 56 06
51 37 15 63 25 13 65 30
86 68 50 98
22 27 67 78 27 28 16 73
51 31 90 18
25 32 62 54 22 50 32 29
22 50 76 23 20 40 05 57
87 50 20 30
23 24 93 08
51 31 70 20 20 22 88 42
86 68 66 86
28 93 25 12
21 83 47 21
20 93 29 21
22 26 62 34
21 52 52 36
41 78 80 42
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