Kære børn og forældre!
Torsdagsbrev, den 06.02.2020
www.mammenfri.dk

Kommende arrangementer
Torsdag den 6. februar

Skolefest

Uge 7

Vinterferie i skolen

Tirsdag den 18. februar

Bestyrelsesmøde

Torsdag den 20. februar

Fagdag i skolen

Mandag den 24. februar

Fastelavn i vuggestue, børnehave og vuggestue (Læs også længere nede)

Torsdag den 27. februar

Næste torsdagsbrev

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

Leder
Dialogspisning
Mandag den 03. februar havde bestyrelsen og hele personalet på MammenFri dialogspisning. Temaet
på mødet var ”Den gode fortælling”. Vi var alle helt enige om, at MammenFri er et godt sted. Men vi
er måske ikke så gode til at få den fortælling ud. Derfor skulle vi først i grupper beskrive, hvad der er
godt ved MammenFri. Her kom vi vidt omkring, men nogle af fællestrækkene var:
- Vi er gode til at udnytte, at vi er et lille sted
- Det enkelte barn bliver mødt af fagligt og relationskompetente voksne
- Et godt forældresamarbejde med engagerede forældre
- Stor rummelighed og plads til forskellighed
- Og meget mere….
Herefter skulle grupperne arbejde med, hvordan vi fik den gode fortælling ud i hele vores
rekrutteringsområde. Vi blev meget hurtigt enige om, at udover vores egen fortælling til
forældremøder, på Facebook og i torsdagsbreve, så er det den fortælling, som vores forældre laver, der
er den med størst positiv effekt. Derfor håber vi, at I vil være med til at være de gode ambassadører til
den gode fortælling og fortælle vidt og bredt om det gode sted, vi har her i Mammen. Et af de steder vi
forsøger at bringe den gode fortælling er, når markedsføringsudvalget m.fl. deltager i Open By Night
og andre arrangementer. Derfor vil jeg bede jer læse nedenstående fra markedsføringsudvalget
igennem og også meget gerne melde jer til.
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Markedsføringsudvalget
 Kan du lide MammenFri?
 Er du glad for at have dine børn gående (eller – i vuggestuen: liggende) her?
 Vil du gerne fortælle det til andre forældre?
Så er det dig, vi gerne vil have med!
Vi kunne godt bruge lidt flere hænder, når vi er med til arrangementer.
Det er altid fornøjeligt, og vi får mange gode snakke om vores børns skole / Mammutten / børnehave /
vuggestue. Samtidigt er vi med til at synliggøre MammenFri i Bjerringbro. Det er vigtigt, at folk i
området også har os i tankerne, når de snakker sammen om vuggestue, børnehave, SFO og skole.
Så, hvis du kan lide at snakke med mennesker, er det her lige noget for dig.
Søndag den 1. marts kl. 10 – 15.30 er der Handels- og Familiemesse i Bjerringbro Idræts- og
Kulturcenter. Vær med til at bemande vores stand. Vi snakker med folk, der kommer forbi, og vi deler
baloner og brochurer om MammenFri ud til folk.
Fredag den 29. maj er der Open by Night i Bjerringbro. Her er vi med i gågaden eller på torvet med en
stand. Den skal hentes i Mammen, sættes op, bemandes og pilles ned i tidsrummet kl. 16 – 21. Det er
altid fornøjeligt. Vi laver popcorn og får en snak med mange mennesker, der kommer forbi.
Der er også Open by Night i slutningen af august eller september
Vi glæder os til at høre fra dig … om det så blot er, at du kigger forbi, når vi er i aktion!
Meld tilbage på
2337 1447

dynes.skovkjaer@gmail.com

Venlig hilsen Dynes Skovkjær, markedsføringsudvalget

Skole
Ferieplan 2020-2021
Herunder kan I se ferieplanen for næste skoleår. Datoerne er også sat i kalenderen på hjemmesiden.
1. skoledag
Efterårsferie
Afslutning før jul
1. skoledag efter jul
Vinterferie
Påskeferie
Store Bededag
Kristi Himmelfartsdage
2. pinsedag
Grundlovsdag
Sidste skoledag før sommerferien

Tirsdag den 11.08.2020
Uge 42 2020
fredag den 18.12.2020
Mandag den 04.01.2021
Uge 7
Uge 13 + mandag den 05.04.2021
Fredag den 30.04.2021
Torsdag og fredag den 13.14.05.2021
Mandag den 24.05.2021
Lørdag den 05.06.2020
Fredag den 25.06.2021

Husk vi har skolelørdag den 10.04.2021
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Reminder om Vinterferieaktiviteter
Der var i sidste torsdagsbrev vedhæftet en brochure med yderligere info om vinterferieaktiviteter.
Herunder er et skriv fra Børnekulturformidler Anne Rasmussen
Kære forældre
Over 55 forskellige børneaktiviteter spredt ud over hele Viborg Kommune på bare en uge!
Så er det nu, børnefamilier kan begynde at lægge planer for uge 7.
Er I til børneteater, bowling, ridning, film i biografen eller kreative værksteder? Eller vil I
hellere til kampsport, på flagermus safari, besøge Naturskolen eller på en tur til LEGOhouse i
jeres vinterferie?
Igen i år har rigtig mange klubber, foreninger og kulturinstitutioner valgt at byde ind med et væld af
spændende aktiviteter for børn og deres familie i skolernes vinterferie i uge 7.
Så De Kommunale Ferieaktiviteter er stolte af at kunne præsentere et bredt og varieret program fyldt
med bevægelse, udeliv, sport, spil, film, teater, teknologi og kreativitet.
Vi kan godt garantere, at der er noget for enhver smag.
Sådan gør du
Børnebiblioteket, Viborg Bibliotekerne koordinerer Viborg Kommunes Ferieaktiviteter for børn fra 0.
til og med 6. klassetrin. Aktiviteterne udbydes af foreninger, klubber og kulturinstitutioner i Viborg
Kommune.
Vinterens program er tilgængeligt på Ferieaktiviteters hjemmeside https://ferieaktiviteter.viborg.dk fra
fredag den 17. januar kl. 16 og billetsystem/tilmelding åbner mandag den 20. januar kl. 12. Interessen
kan være stor, og da der er tilmeldingsfrist og begrænset antal billetter til nogle aktiviteter, er det en
god idé at købe billet eller tilmelde sig i god tid.
Med venlig hilsen
Anne Rasmussen
Børnekulturformidler
Nyt fra Anita:
Vi afholdte dialogspisning i hele personalegruppen og bestyrelsen i mandags. Temaet for aftenen
var ”Den gode historie om MammenFri. Formålet med temaet var at få italesat hvilke ønsker, håb og
drømme har vi for MammenFri. Gennem refleksion og dialog at blive mere klar og tydelig om, hvem
vi er og hvordan vi viser det. Der kom mange gode bud på fortællinger om, hvilket fælles fagligt
fundament, vi ønsker som byggesten fremadrettet i MammenFri.
Nye børn i vuggestuen pr. 1 februar Alma
Nye børn i børnehaven pr. 1 marts Valdemar
Nyt fra vuggestuen:
Nyt barn:
Velkommen til Alma og hendes familie, som er startet i vuggestuen - vi glæder os til at lære jer at
kende og nyde godt af Alma her hos os.
Fastelavn:
Fastelavn er en af vores tilbageværende traditioner. Vi bruger ugen inden til, at lave pynt, masker,
synge og danse, samt en masse fortælling om fastelavn og dens oprindelse. Traditionen tro slår vi
katten af tønden. Dette gøres kun i store og mellem gruppen.
Begrundelsen for dette er, at de små ikke har forståelsen for hvorfor, det er ikke deres behov - hverken
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at være klædt ud eller slå katten af tønden. De bliver ofte bange og utrygge ved situationen, så vi har
valgt at de må have denne glæde tilgode.
Desuden er det selvfølgelig vigtigt at sige at børnene i mellem og store gruppen er meget velkommen
til at være klædt ud fastelavnsmandag, men er lysten ikke til dette kommer man som sig selv - alle skal
føle sig tilpas.
God vinterferie 😉
Sidste men ikke mindste vil vi ønske alle en dejlig vinterferie/sampasning.
Vi glæder os til at vende tilbage med en masse fornyet energi.

Nyt fra børnehaven:
Vi har 1. februar sagt velkommen til Malthe, som fylder 3 år d. 7.-2.-20. Malthe kender vi jo fra
vuggestuen og selvfølgelig som Williams lillebror. Det bliver dejligt at lærer ham bedre at kende.
I uge 7 er der vinterferie for mange og sampasning for dem som kommer i vuggestue, børnehave og
mammut. Hvor vi skal hygge os sammen på tværs af afdelingerne.
Et kærligt opråb: husk at der er skiftetøj i jeres barns kasse og altid at have flyverdragt eller måske især
termotøj og regntøj, det passer bedst til den danske vinter.
Børneudstilling 2020
April måned 2020 i Gudenåhuset, Bjerringbro Bibliotek: ”Ole Lund Kirkegaards Univers”
Børnebogsforfatteren Ole Lund Kirkegaard kunne være fyldt 80 år i 2020, men døde i 1979, kun 39 år
gammel. Hans mange bøger og historier for børn lever dog videre og han var i høj grad med til at forny
den danske børnebogs tradition i 1960'erne og 70'erne. Derfor vil det blive markeret med et brag af en
udstilling i Gudenåhuset i Bjerringbro.
Vi deltager naturligvis i udstillingen og skal hver tirsdag fra uge 8 arbejde med udstillingen. Vi har
valgt at tage udgangspunkt i bogen “Otto er et næsehorn”. Derfor skal vi sammen, vuggestue,
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børnehave og mammut, have fremstillet et næsehorn i papmache og lavet et kæmpe maleri af huset
hvor Otto flytter ind :)
I den forbindelse har vi brug for mange aviser til at lave papmache. DERFOR MÅ I MEGET GERNE
MEDBRING AVISER DE NÆSTE PAR UGER. Der står en sort kasse i garderoben hvor I kan lægge
aviserne.
Nyt fra Mammutten
Sampasning
I næste uge er der vinterferie, og det betyder sampasning for vuggestue, børnehave og Mammut. Hvis
man skulle have ændringer i de tider, man har meldt, må man meget gerne sige det i Mammutten, eller
sende en sms til Mammuttelefonen. Det er vigtigt at melde ændringer, da vi ellers kan komme til at
vente på nogen, hvis vi skal på tur, som måske slet ikke kommer alligevel. Hvis man skulle have
glemt, hvad man har meldt, er man ligeledes velkommen til at henvende sig i Mammutten.
Udstilling i Gudenåhuset
Efter vinterferien starter vi på vores bidrag til udstillingen i Gudenåhuset, som i år handler om Ole
Lund Kirkegaards univers. Vi fokuser på historien “Otto er et næsehorn”, og hele projektet er i
samarbejde med vuggestue og børnehave.
Vi vil primært bruge mandag og onsdag på projektet, da vi lukker ned for træværkstedet, og vil starte
op med et andet værksted, når vi er færdige med udstillingen.
Fastelavn
Så vil vi gerne lige minde om, at der mandag den 24. februar er fastelavnsfest i Mammutten om
aftenen. Der kommer et tidspunkt og program senere. Men vi vil allerede nu gerne have en melding
om, om jeres barn/børn deltager i festen. Det bliver et brag af en fest!
Børnene har arbejdet inde træværkstedet i Mammutten. En dag sad vi og sang og spillede spil med
Gabriels mænd men vi manglede en stor robot i spillet. Så gik drengene på tværs af deres relationer i
gang med at samle diverse træ fra området. Og vupti så havde de fællesskab hamret og bygget en robot
til spillet. Han ligner lidt ET, ik´?

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 5 af 6

Plan for morgenidræt
Morgenidræt/skoleven
Morgenidræt/skoleven
8
Uge Bh.kl-2.kl.
3.kl.-4.kl+ 5. kl.piger

9
10
11

5.kl-8.kl

Reaktionslege AB

Fangelege LJ/LB

Styrketræning MJ/LK
(inde)
Fangelege

Reaktionslege AB

Styrketræning MJ/LK
(inde)
Fangelege LJ/LB

Styrketræning

Reaktionslege AB

Uge Bh.kl-2.kl.
12
13
14

Morgenidræt/skoleven

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

5.kl-8.kl

Bordtennis LB/LJ
(inde)
Crossfit AB

Hockey MJ/LK

Crossfit AB

Bordtennis

Hockey

Hockey

Crossfit AB

Bordtennis

FORÆLDRERENGØRING
2019-2020

6
6
6
7
8
8
8
9
9
9
10
10
10
11
11
11

Helene Skov
Benita B. K. Johansen
Abbi Andersen
Steffen D. Jensen
Maj-Britt Nørskov Krag
Mie Fyllgraf Grønlund
Camilla Johansen
Freja Nordblom
Mette Blumensaat
Nina Havmand
Kia Kuhr Kristensen
Sarah Breuer Johansen
Hanne Holm Kristensen
Henrik Nielsen
Karina Eva Andersen
Jeanett Mørk

Torben Haargaard
Erik Johansen
Christian Andersen
Sidsel Bodekær Clausen
Niels Chr. Balslev Krag
Troels Fyllgraf Grønlund
Poul Bøgelund Johansen
Torben Bank Pedersen
Erik Dalby
Torben Havmand
Michael Kristensen
Michael Johansen
Henrik Munkholm
Mette Jensen
Ricco Andersen
Jens Bastrup

Rengøring af Mammut pga. ferie

42 43 63 35 28 70 45 07
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
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
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