Kære børn og forældre!
Torsdagsbrev, den 14.11.2019
www.mammenfri.dk

Kommende arrangementer
Uge 47

Projektuge for 8.-9. klasse

Tirsdag den 19. november

Bestyrelsesmøde

Torsdag den 21.december

Forældremøde i 1. klasse

Fredag den 22. november

Fagdag på skolen. Emnet for alle klasser er TRIVSEL

Onsdag den 27.11.

Fælles kaffedag med juleklip og fernisering for vuggestue-børnehave og Mammut
(Invitationen er indsat længere nede i dette torsdagsbrev)

Fredag den 29.11.

Juleklippedag i skolen

Fredag den 29.11.

Afslutningsarrangement for Jane Huus Andersen (Se længere nede)

Søndag den 1. december

Juletræsfest i forsamlingshuset

Torsdag den 5. december

Indskrivning til kommende børnehaveklasse

Se også vores kalender på hjemmesiden her: https://mammenfri.dk/kalender

Leder
Afslutningsarrangement for Jane Huus Andersen
Fredag den 29. november afholder vi et afslutningsarrangement for vores afdelingsleder Jane Huus
Andersen. Arrangementet er fra kl. 14.30-16.00. Der vil være kaffe/saft og kage til både børn og
voksne.
Personaleinfo
Lene Tovgaard er desværre sygemeldt. Herunder har Lene selv skrevet om det. I skolen dækker vi selv
de støttetimer ind, som Lene læser. Disse læses primært af Jane Mikkelsen og så har forskellige lærere
enkelte timer. Der kan læses mere under Mammutten.
Hej alle
Jeg er så uheldig at være rendt ind i en depression. Det er heldigvis fanget tidligt og der er derfor
allerede fremskridt i behandlingen. Jeg går - sammen med min mand - mange lange ture, og sammen
med medicinen hjælper det for hver dag.
Jeg er sygemeldt her i uge 46 og hele uge 47. Herefter er planen - indtil videre - at jeg starter op på
nedsat tid.
Hilsen Lene T - Mammutten
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Nye regler for deltidsplads i Mammutten i forbindelse med sampasning
Vi har lavet en ny ordning for de børn, der har deltidsplads i Mammutten. Det vil sige de børn, der
enten har formiddagsplads eller eftermiddagsplads. Der har været tvivl om, hvordan disse børn kunne
bruge Mammutten, når der er sampasning i ferier. Det er jo ikke helt rimeligt, at de kan være i
Mammutten fra 6.15 om morgenen til 16.30 om eftermiddagen. Derfor har vi nu lavet følgende
ordning:
For de Mammutter, der har deltidsplads, har man i alt 20 timer om ugen, hvis ferien kører over en hel
uge (Vinterferie, efterårsferie mm.), der kan fordeles hen over ugen efter eget ønske i forbindelse med
sampasning. Hvis der er færre dage (påskeferie, juleferie mm.) har man i gennemsnit 4 timer pr dag,
som man igen kan fordele. Har man behov for flere timer, betales et tillæg på 100 kr. pr. uge, som
således giver mulighed for pasning på fuld tid. Dette træder i kraft fra januar 2020.

Skolen
Agernindsamling
Igen i år har vores ældste elever og forældre været ude og samle agern. De penge, vi tjener på dette
arrangement går til skolerejser for 6.-7. og 8.-9. klasse. Derfor er det hele vores såkaldte Team B, som
deltager. Også selvom 8.-9. klasse på indsamlingstidspunktet havde været på tur. I år var der nogle
udfordringer, der vanskeliggjorde det lidt. Vi fik meget sent besked om opsamlingstidspunktet – det
var i efterårsferien og der var ikke så mange agern, som der plejer at være. Men på trods af disse
vanskeligheder var der nogle forældre, som virkelig tog teten, så det lykkedes at indsamle 277,5 kg
agern. Morten fra HedeDanmark valgte så at runde det lidt op, så vi fik 10.000 kr for strabadserne. Det
er rigtig fint, og vi er glade for både pengene, vores samarbejde med HedeDanmark og ikke mindst for
alle de elever og forældre, som har været ude og samle agern.
Praktikanter i uge 47
I næste uge kommer der i alt 3 praktikanter fra Hedemølle Efterskole. Julie skal være i børnehaven,
Camilla i Mammutten og skolen, hvor hun i skolen følger Anders og 1. klasse i 4.-5. time hver dag og
Anna i skolen, hvor hun mandag og tirsdag skal følge Lars og onsdag til fredag skal følge Lisbeth.
Herunder præsenterer Camilla og Anna sig:
Camilla Mathiasen (SFO):
Hej - jeg hedder Camilla.
Jeg er 14 år og går i 8. klasse på Hedemølle Efterskole.
Jeg kommer fra en lille by, der hedder Vinderslev, som ligger lidt uden for Kjellerup.
I min fritid kan jeg godt lide at spille håndbold og volleyball. Jeg kan godt lide sport og at være aktiv.
Jeg glæder mig til at komme ud og prøve at blive pædagog og møde de børn jeg skal tilbringe hele uge
sammen med.
Anna Hansen (Skolen):
Hej - jeg hedder Anna Hansen.
Jeg er 15 år og går i 9. klasse på Hedemølle Efterskole.
Jeg kommer fra Støvring.
Jeg skal i uge 47 i praktik som lærer på Mammen Fri og det glæder jeg mig helt vildt til.
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Juleklippedag
Hej forældre
Nu er vi ved at være godt i gang med indsamlingen af ting til juleklippedagen. I den anledning er der
ting, vi har fået alt det vi skal bruge af. Derfor sender vi her en revideret liste med de ting, vi
stadig gerne vil have mere af:
- Toiletruller,
- Gamle knapper (bare nogle man har en af.)
- Avispapir og reklamer
- Almindelige sodavands eller ølkapsler
- Korkpropper
- Mælke og fløde kartoner (Skyllet)
Hilsen Personalet
Nyt fra Jane
Som skrevet under ”leder” øverst i torsdagsbrevet, er Lene Tovgaard sygemeldt, så i hendes fravær er
det Frederik, der er vikar i Mammutten. Frederik har tidligere været pædagogstuderende i Mammutten
og er således et kendt ansigt for de fleste børn. Nu har Frederik færdiggjort pædagoguddannelsen, så
det er dejligt, at vi igen kan nyde godt af hans kompetencer.
I næste uge kan vi se frem til at få besøg af to praktikanter fra Hedemølle Efterskole. Julie skal være en
del af børnehavelivet, og Camilla skal være i henholdsvis skole og Mammut. Pigerne præsenterer sig
selv nedenfor.
Jeg hedder Julie. Jeg er elev på Hedemølle Efterskole og går i 9. klasse.
Jeg kommer fra Løgstør.
I uge 47 skal jeg være erhvervspraktikant i MammenFri Børnehave. Det har jeg valgt, fordi jeg elsker
at være sammen med børn, og fordi det er super hyggeligt at lege med dem.
Hej - jeg hedder Camilla. Jeg er 14 år og går i 8. klasse på Hedemølle Efterskole.
Jeg kommer fra en lille by, der hedder Vinderslev, som ligger lidt uden for Kjellerup.
I min fritid kan jeg godt lide at spille håndbold og volleyball. Jeg kan godt lide sport og at være aktiv.
Jeg glæder mig til at komme i praktik i henholdsvis skole og SFO og dermed få indblik i det at være
pædagog. Jeg glæder mig til at møde de børn, jeg skal tilbringe hele ugen sammen med.
Tilmelding til sampasning d. 2. og 3. januar 2020
Torsdag d. 2. januar og fredag d. 3. januar er der sampasning på tværs af vuggestue, børnehave og
Mammut. Ved behov for pasning noteres et ca. tidsrum på tilmeldingslisterne, der hænger ved
indgangen til henholdsvis vuggestue/børnehave og ved indgangen til Mammut. Hvis barnet holder fri,
noteres dette også. Deadline for dette er d. 28/11.
Vi glæder os til at se jer til fælles kaffedag med juleklip og fernisering onsdag d. 27. november.
(Invitationen er nederst i dette torsdagsbrev)😊
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Nyt fra vuggestuen
Emne
Vi arbejder stadigvæk med den gode fortælling, og det er så godt. Mellem- og Storegruppen er gode til
at fortælle, og de vil rigtig gerne.
Der laves mange eventyr og de sidder med store øjne og lytter - spændingen vil ingen ende tage.
Der videreformidles også fakta om dyr, og vi bruger meget tid på at omsætte det til børneperspektiv,
ofte ved at de tegner, efterligner eller andet - sikke fortællinger de skaber på eget initiativ.
I lillegruppen er fokus på musik og historie og den form for dans, der kommer ud af det - vi tolker en
masse, men den fortælling, vi ser igennem deres mimik, oser af glæde og begejstring😊
Kaffedag med juleklip
I forhold til den invitation, der blev sendt ud i sidste torsdagsbrev vedr. fælles kaffedag med juleklip,
vil vi rigtig gerne vide, hvor mange forældre og/eller bedste forældre, der deltager, så det må I gerne
give en tilbagemelding på til personalet. Det er vigtigt for os at vide, så vi som personale sikrer, at de
børn, hvor det ikke er muligt at få besøg denne dag, også kommer med rundt for at se og mærke
stemningen.
Nyt barn
Vi siger velkommen til Harald, der starter i vuggestuen på fredag. Han starter i Lillegruppen, og vi
glæder os meget til at lære ham og hans familie at kende.
Nyt fra børnehaven
Nye voksne
Vi har sagt farvel til Britt, og om lidt må vi desværre også sige farvel til Emma. Til gengæld har vi sagt
goddag til Kikki, der pt oftest er i børnehaven i morgentimerne, og i næste uge modtager vi Julie fra
Hedemølle efterskole i praktik, dog kun i uge 47. Så ja, der er lidt forandring, men også nye
spændende møder og lege for børnene.
Hvad laver vi om formiddagen?
Vi er godt i gang med temaet “Den levende fortælling”, der blandt andet byder på gode historier,
eventyr, teater og fremstilling af kunst for alle grupperne. Børnene arbejder kreativt med nogle af de
eventyr og figurer vi har stiftet bekendtskab med, og disse kan man se, når vi holder en lille fernisering
i forbindelse med juleklippedagen 27/11.
Navneforandring
I hører muligvis jeres børn tale om, at de har leget i caféen eller på byggepladsen?! Det skyldes at
rummet, vi hidtil har kaldt “Kreativ” er ved at få nye funktioner, da vi forsøger at skabe flere små
“huler” til mere fordybelse. Der vil snarest blive sat vægge op, så det bliver mere tydeligt, og så
rummet ikke kommer til at bære så meget præg af at være et gennemgangsrum længere. Det glæder vi
os til, ikke mindst fordi det giver bedre mulighed for opdeling og for gode lege for alle de skønne 25
børn😊
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Hjælp os med at holde garderoben pæn!
For tiden har vi øget fokus på selvhjulpenhed i garderoben, ikke mindst ift. at holde orden på sine ting,
så de ikke bliver væk. Ligesom vi sætter pris på, at man lige sørger for at ens barn får ryddet det op
han/hun var ved at lege med, når man henter om eftermiddagen, må I meget gerne hjælpe barnet med
at holde sit rum pænt. Det inspirerer børnene, og gangen bliver bare mere indbydende. Der hænger en
del tøj på knagerne i gangen, som er efterladt. Kig det gerne igennem, måske er der noget jeres barn
mangler? Tak😊
Nyt fra Mammutten
Overtøj
Vi er rigtig glade for, at børnene er blevet bedre til at få det varme tøj på, når de går ud. Dog har vi
stadig nogen, der fryser, når vi er ude, fordi de ikke kan finde deres overtræksbukser, eller ikke har
dem med. I må meget gerne hjælpe børnene med at få varmt tøj med eller minde dem om at bruge
det😊
Overnatning
Mammutten vil gerne sige tusind tak for en hyggelig overnatning i fredags! Aftenen blev nydt med
pizza, en gang mørke-gemmeleg, en god film og masser af slik.
Vi vil også gerne sige tusind tak til Allan, der med kort varsel kunne træde til og hjælpe med
overnatningen, så det kunne lade sig gøre😊
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Indbydelse til fælles kaffedag med juleklip og fernisering
onsdag d. 27/11 2019 kl. 14.00-16.15
Vi vil gerne invitere forældre og bedsteforældre fra henholdsvis vuggestue, børnehave
og Mammut til nogle hyggelige eftermiddagstimer onsdag d. 27/11
fra kl. 14.00-16.15.
Af hensyn til pladsen har vi i år valgt at dekorationsværkstedet foregår udenfor under
halvtaget, hvor cyklerne plejer at stå. Vi sørger for ler og gran, så alle børn kan lave én
dekoration hver, og så skal I selv medbringe lys og pynt. Indenfor vil der være
juleklippeværksteder i både vuggestue, børnehave og Mammut, så der er plads til alle. Vi
har alt, hvad der skal bruges til det😊
Der vil igen i år være salg af hjemmebag i forbindelse med ”Bag for en sag”, hvor I
støtter Børns Vilkår. I kan betale med MobilePay eller kontanter.
Der vil være mulighed for at nyde æbleskiver, kaffe/te og saftevand i Mellemrummet på
skolen. Dette koster ikke noget.
I vuggestue og børnehave har vi i oktober og november måned fokus på emnet ”Den
levende fortælling”. Som afslutning på dette emne vil der i børnehaven være fernisering
af de ting, som børnene har arbejdet med i perioden, så kig forbi og se bl.a. de flotteste
fantasi-figurer, der har dannet afsæt for spændende fortællinger.
Der er ingen fælles start og afslutning, så man kommer og går, når det passer en bedst.
Vi vil gerne have besked forinden, hvis der ikke kommer besøg til jeres barn om
eftermiddagen.
Vi glæder os til at se jer til en hyggelig eftermiddag, hvor vi forhåbentlig kan komme
lidt i julestemning.

Julehilsner fra personalet i vuggestue, børnehave og Mammut
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Plan for morgenidræt

Uge Bh.kl-2.kl.
47
48
49

Kryds og bolle LJ/LB Akrobatik MJ/LK (inde)

Boldbasis AB

Boldbasis AB

Kryds og bolle

Akrobatik

Akrobatik

Boldbasis AB

Kryds og bolle

Uge Bh.kl-2.kl.
50
51
2

3.kl.-4.kl+ 5. kl.piger 5.kl-8.kl

3.kl.-4.kl+ 5. kl.piger 5.kl-8.kl

Morgenidræt/skoleven Morgenidræt/skoleven

Morgenidræt/skoleven

Spring AB

StrategoLJ/LB

Fodbold MJ/LK

Fodbold AB

Spring

Stratego
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FORÆLDRERENGØRING
2019-2020

46
46
46
47
47
47
48
48
48
49
49
49
50
50
50
51
51
51

Ea Heerwagen
Anne Ørgaard
Christina Krogsgaard
Susanne Gravesen
Maria Thomsen
Helle Mostrup Skovkjær
Joanna Karolina Winther
Merethe Krog Jensen
Karin Glerup Levring
Lone S. Øhlenschläger
Randi Gravgaard
Heidi Madsen
Dianna Hjortkær Balterzen
Ina Marie Kirkegaard
Anne Bak Laursen
Kavitha
Kumarakulasingam
Maria-Louise Kopp Lund
Bente Bonderup

Niels Chr. Jensen
Rasmus Kirkegaard
Bent Sølvsten
Martin Hansen
Lars B. Thomsen
Dynes Mostrup Skovkjær
Søren Christian Winther
Mogens Kanne Jensen
Anders Levring
Heine Øhlenschläger
Rene Gravgaard
Jacob Henriksen
Bjarne Balterzen
Søren Kvolbæk Kirkegaard
Niels Engholm
Kumarakulasingam
Brian Lund
Lars Christensen

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

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 8 af 8

