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Kære børn og forældre! 
Torsdagsbrev, den 12.12.2019  

www.mammenfri.dk 

Kommende arrangementer 

Torsdag den 12. december Lucia-aften (Se længere nede) 

Torsdag den 12. december Informationsmøde om kommende 8.-9. klasse. 

Tirsdag den 17. december Bestyrelsesmøde 

Fredag den 20. december Sidste dag på MammenFri før jul 

Fredag den 20. december Vores elever synger julen ind i Meny i Bjerringbro til fordel for SOS Børnebyerne 

Onsdag den 2. januar Første dag efter nytår i vuggestue-børnehave og Mammut 

Mandag den 6. januar Første dag efter nytår i skolen 

Fredag den 17. januar Visionsdøgn for det pædagogiske personale (Læs mere under leder) 

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

 

Leder 
 

Visionsdøgn 

Fredag den 17. januar er der planlagt visionsdøgn. Meningen var, at vi skulle have lukkedag i 

børnehave og vuggestuen. 

MEN da vi sandsynligvis ikke har nogen afdelingsleder ansat på det tidspunkt, så afholder vi ikke 

visionsdøgn for vuggestue, børnehave og Mammut. Der er altså ikke lukkedag i børnehave og 

vuggestue i denne omgang. Hvis vi senere inden sommerferien vil afholde et visionsdøgn, vil det ikke 

resultere i en lukkedag. 

Vi gør det dog stadig i skoledelen. Vi har altså brug for nogle forældre, som kan tage undervisningen 

fredag den 17. januar. Vi har brug for 5-6 forældre og det er vigtigt at sige, at man ikke behøver at have 

undervisningserfaring. Man kan selv bestemme, hvad man laver med børnene. Man kan eventuelt 

spørge klasselæreren om gode ideer eller fortælle dem om ideer, man selv har haft. Jeg vil gerne have 

besked fra jer inden vi starter igen den 6. december.  

 

 

Lys på! 

Det’  sørme – det’ sandt – december; og det betyder, at det er mørkt om morgenen, når man møder ind. 

Det er derfor vigtigt, at I sørger for, at alle har lys på cyklerne både for og bag, og at man bruger 

reflekser både som fodgænger og cyklist. Jeg har talt med nogle frustrerede forældre, som har set børn 

cykle uden lys på. Det må selvfølgelig ikke ske. 
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Sidste dag før jul 

Fredag den 20. december er sidste åbningsdag for hele MammenFri. Traditionen tro slutter vi af med at 

tage i Mammen Kirke. Vi skal være klar i kirken kl. 09.45, og vi går derned i god tid. Der vil før det 

være fælles morgensang og lidt tid ude i klasserne/afdelingerne. Når vi kommer tilbage fra kirke går vi 

tilbage i afdelingerne. Eleverne vil spise, have frikvarter og derefter oprydning og fælles afslutning. 

Om eftermiddagen vil flere af vores elever synge julen ind i Meny i Bjerringbro. Eleverne skal huske 

at melde sig til dette, og i voksne må meget gerne komme derned og hilse på dem. 

 

 

Lus 

Der er konstateret lus i skolen. Men det er nok en god ide, at man tjekker efter ved alle børnene. Så få 

gang i tættekammen! 

 

Fripladstilskud i skole og SFO 

Vi har nu fået at vide, hvem der har fået fripladstilskud og hvor meget, de har fået. Disse beløb vil 

blive delt op i de 6 rater inden sommerferien og fratrukket skole- og Mammutindbetalingerne. Hvis I 

har spørgsmål til dette, så kontakt endelig Mikael. 

 

 

Til sidst vil jeg ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår 

Glædelig jul 
 

 

Nyt fra ”afdelingslederen” 

 

Der er jo pt ikke nogen afdelingsleder, så jeg (Mikael) er fungerende afdelingsleder i børnehave, 

vuggestue og Mammut, indtil vi får ansat en anden. I den forbindelse har vi sidste frist for ansøgninger 

til en ny afdelingsleder i morgen fredag.  

 

Tilkaldevikarer 

Vi har i lang tid kunnet trække på Jakob og Anne som tilkaldevikarer i vuggestue, børnehave og 

Mammut. Men Anne er i så lykkelige omstændigheder, at vi ikke kan trække på hende og Jakob skal 

på højskole til februar. Så vi er i den situation, at vi meget mangler en eller flere tilkaldevikarer. De 

væsentligste kriterier er, at man gerne vil og kan arbejde med børn, og at de kan komme med relativ 

kort varsel (Fra dag til dag). Alder, køn og uddannelse er ikke afgørende. Det må altså også gerne være 

en pensionist/efterlønner/student eller en hvilken som helst anden, som lever op til de to kriterier. Hvis 

I er interesserede i dette eller kender nogen, som er, så kom ind til en snak med Mikael eller den 

kommende afdelingsleder. 

 

Reminder om frugt-/madordning i vuggestue og børnehave 

Fra d. 1. januar 2020 indføres en frugt-/madordning, som indebærer, at alle vuggestue- og 

børnehavebørn kun skal have én madpakke med til middagsmåltidet.  

Prisen for dette bliver 75 kr. pr. barn og vil være en fast ordning.  
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Tilmelding til vinterferien 

Der er sat lister op omkring tilmelding til vinterferien. Vi vil gerne have jer til at udfylde listerne inden 

den 06.01.2020. 

 

 

Nyt fra vuggestuen 

Kirkegang:  

Fredag d. 20/12 er sidste dag inden juleferien, vuggestuen deltager i kirkegang i det omfang børnene 

får noget ud af det.  

 

Vinterferie: 

En venlig reminder om, at der er hængt tilmelding op til vinterferien - sidste frist er i uge 2 d. 6/1. 

 

Nyt emne:  

I januar starter vi op på et nyt emne denne gang musik og dans - emnet forløber i januar og februar 

måned.  

Storegruppen er i januar måned sammen med spidsmusene i børnehaven om emnet.  

Mellem gruppen vil have fokus på kendte sanglege med masser af fagter og bevægelse.  

Lillegruppen vil have fokus på baby rytmik.  

 

Glædelig jul.  

Til sidst vil vi ønske jer alle en glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår.  

Vi glæder os til at se jer alle i det nye år - med fornyet energi og en masse kunnen efter en dejlig ferie 

med tid til ro, hygge og nærvær.  

 
Nyt fra Børnehaven 

December i børnehaven 

Så lakker året endnu en gang mod enden. Vi bruger december på at hygge og jule, og ligeså stille 

komme ned i gear, lave hemmeligheder og forberede os på alt det spændende julen bringer. 

I morgen er der Lucia-optog på skolen. Det plejer at være super smukt, og det skal vi selvfølgelig se. 

Derfor vil vi gerne bede alle børn være afleveret inden klokken 08.15 –og ellers først efter 09.00, hvor 

vi er tilbage. Den 20. december går vi i kirke alle sammen. Denne dag vil vi bede alle om at aflevere 

inden senest klokken 09.00. 

 

Madordning 

Når vi starter op i Januar, starter vores nye delvise madordning ogås op. Det ser vi frem til – og for jer 

betyder det jo, at der kun skal smøres en enkelt madpakke dagligt 

 

Vinterferie 

Meld gerne på allerede nu, hvis I har brug for pasning i vinterferien. Sedlen hænger på døren. Sidste 

frist er den 6. januar. 

 

Rigtig glædelig jul og god ferie til alle 

 

 

Nyt fra Mammutten 

Julefrokost 

I tirsdag havde vi en fantastisk julefrokost i Mammutten. Vi fik leverpostej med bacon og champignon, 
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makrel og æg. Til dessert fik vi risalamande, og der blev fundet tre mandler, og de fik selvfølgelig hver 

deres mandelgave. De voksne havde bestemt pladserne, og det mødte i første omgang stor modstand, 

men de løsnede hurtigt op og virkede til at hygge sig rigtig meget. 

   Vi vil også gerne sige mange tak til vores køkkenhjælpere Steffanie og Karen, som hjalp med at få 

det hele til at glide🙂. 

 
Vinterferie 

Selvom vi endnu ikke har ramt juleferien, vil vi alligevel gerne vide, om jeres børn kommer i 

vinterferien. Der er sidste tilmeldingsfrist mandag den 6. januar, så husk at få meldt til eller fra🙂. 

 

Her til sidst ønskes i en rigtig glædelig jul og et godt nytår fra alle voksne i Mammutten!😁 

 

 
 

Plan for morgenidræt 
Uge  Bh.kl-2.kl. 

 

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

5.kl-8.kl 

 

50 
Morgenidræt/skoleven Morgenidræt/skoleven Morgenidræt/skoleven 

51 
Spring AB StrategoLJ/LB Fodbold MJ/LK 

2 
Fodbold AB Spring  Stratego 

 

 

 

 

 

FORÆLDRERENGØRING 
 

2019-2020 

49 Lone S. Øhlenschläger Heine Øhlenschläger   23 24 93 08 

49 Randi Gravgaard Rene Gravgaard  51 31 70 20 20 22 88 42 

49 Heidi Madsen Jacob Henriksen   86 68 66 86 

50 Dianna Hjortkær Balterzen Bjarne Balterzen   28 93 25 12 

50 Ina Marie Kirkegaard Søren Kvolbæk Kirkegaard   21 83 47 21 

50 Anne Bak Laursen Niels Engholm   20 93 29 21 

51 Kavitha 

Kumarakulasingam 

Kumarakulasingam   22 26 62 34 

51 Maria-Louise Kopp Lund  Brian Lund   21 52 52 36 

51 Bente Bonderup Lars Christensen   41 78 80 42 
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