Kære børn og forældre!
Torsdagsbrev, den 07.05.2020
www.mammenfri.dk

Kommende arrangementer
19.05.2020

Bestyrelsesmøde

Kalenderen er ret tom, da mange af de planlagte møder er blevet aflyst eller udsat. Det gælder
forældremøder, skole-hjem samtaler, fagdage og arrangementer med andre skoler.
Se også vores kalender på hjemmesiden her: https://mammenfri.dk/kalender

Leder
Genåbning
Vi er meget spændte på at høre, hvad næste fase i genåbningen er. Desværre ved jeg i skrivende stund
ikke nok til at kunne melde noget ud. Jeg håber, at vi i næste uge kan få vores 6.-9. klasser tilbage på
skolen og jeg er også spændt på, hvad de siger om forsamlinger, hvilket har indflydelse på
forældremøder, lejrture, skoleafslutning, morgensange og fællesdage. Vil der blive slækket på
afstandskravene, så kan det også få indflydelse på den måde, vi indretter os på. Jeg er lidt ærgerlig
over, at vi får beskeden i en weekend eller op til en helligdag, så det bliver svært for os at forberede.
Men vi har forsøgt at gøre klar til forskellige tiltag i skolen for 6.-9. klasse. Læs mere om det under
skole.
Hvis der kommer noget ud fra regeringen, som ellers vil ændre i vores praksis, vil vi informere jer på
mail.

Skole
Reminder om parkering
Jeg skrev i et tidligere torsdagsbrev, at parkeringspladsen foran skolen vil blive brugt til cykler, og at
man derfor ikke kunne regne med at kunne parkere der. Det ændrer vi nu til, at man i den kommende
ikke må parkere foran skolen om morgenen. Der er altid mange cykler i denne tid, og det skaber for
farlige situationer. Derfor skal man indtil videre benytte parkeringspladserne bag skolen og endnu
bedre parkeringspladsen overfor kirken.
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Førskoledag og infomøde om kommende skoleår
Lørdag den 16. maj var det meningen, at vi skulle have haft førskoledag med kommende
børnehaveklasse (Nuværende rådyr). Det har vi udsat til senere. Så snart vi ved mere, skal vi nok
melde ud om det.
Vi lovede også forældrene til kommende 0.-3. klasse et info-møde om kommende skoleår. Det skal vi
naturligvis nok overholde. Vi er bare ikke i stand til at melde en dato ud endnu. Dog regner vi med, at
vi kan gennemføre det i juni måned. Det gælder også her, at vi nok skal melde ud, når vi har en dato.

Genåbning af 6.-9. klasse
Vi har en forventning om, at vi i næste uge må tage imod vores 6.-9. klasse. Det glæder vi os meget til,
men det giver selvfølgelig også en udfordring. Vi arbejder med forskellige planer. Det vi allerhelst vil,
er at få dem tilbage på fuld tid i almindelig skoletid på skolens matrikel. Det kan måske også lade sig
gøre, hvis vi kan bruge den nye 1. sal. I skrivende stund har vi bare ikke den nødvendige
ibrugtagningstilladelse, og må derfor ikke benytte lokalerne. Derfor har vi kontaktet Menighedsrådet
om at kunne benytte Menighedshuset. Det måtte vi gerne, og det er vi rigtig glade for. Her har vi dog
en udfordring med WIFI. Vi har også mulighed for at bruge gymnastiksalen, men det vil give et for
stort tryk på toiletterne/håndvaske. Vi skal også have kigget på lærerpåsætningen. Alle disse
muligheder kan få forskellige udfald, som kan betyde:
- Forskudte skoledage, hvor nogen møder ind senere.
- Dage eller tidspunkter på dagen ude af huset. (De kunne nok også trænge til en cykeltur mm.)
- Brug af eksterne lokaler
Det kan godt lyde forvirrende, men det er faktisk ikke så forvirrende for os. Vi har sådan set
rækkefølgen af løsninger klar, men meget afhænger af, om vi kan bruge den nye 1. sal.
Men vi kan ikke blive klar til mandag morgen. Derfor har vi aftalt, at vi mandag den 11. maj starter
med, at eleverne får et kort møde på Meet med deres klasselærer, som mandag fortsætter med
selvstudier. Derefter vil Lone, Line, og jeg mødes og tage beslutning om, hvordan vi strikker det
sammen og melde det ud til jer mandag eftermiddag. Derefter skal vi bruge mandagen på at klargøre
lokaler og se på skema. Uanset hvilken løsning vi vælger, vil den være både sundhedsmæssigt
forsvarlig og mere kvalificeret end den fjernundervisning, vi har været nødsaget til den seneste tid.

Udmelding
Vi har desværre fået en udmelding fra Christoffer fra 7. klasse. Christoffer skal efter sommerferien
starte på Egeskovskolen. Vi vil gerne takke for samarbejdet og ønske ham og forældrene al mulig held
og lykke fremover.
Nyt fra Anita
Genåbningen går fortsat rigtigt godt. Alle I forældre er meget åben for de forskellige tiltage vi sætter i
værk i forhold til de retningslinjer vi skal agere i. Personalegruppen har god energi og overskud selv i
en tid med mange udfordringer.
Med en positiv tilgang kan vi sige, at som tiderne er, er vi blevet ”tvunget” til at være mere ud i
naturen end tidligere. Naturen er velegnet til udvikling og læring.
Der er mange andre anbefalinger fra sundhedsstyrelsen som vi også har fokus på i denne tid. Børn der
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bevæger sig i naturen:
 Har en bedre selvværd og selvtillid og derved en højere livskvalitet.
 Lærer mere og hurtigere.
 I naturen må man bare rigtig meget.
 Naturen giver gode muligheder for sundere krop, bedre motorik og fysiske udfordringer.
 Børn, der leger og bevæger sig i naturen, er bedre til at fastholde koncentrationen.
Når børn ser en plæne, løber de, når de får øje på en bakke, søger de mod toppen, når de møder en
grøft, springer de over, og når de møder en væltet træstamme, trækker de i den voksnes hånd for at
komme op og balancere. Børn kan slet ikke lade være med at bevæge sig i naturen, når først de voksne
har bragt dem derud. At børn har godt af at bevæge sig og få pulsen op hver dag. De løber og går som
en del af legen, eller bare fordi det er sjovt!
Vi fortsætter genåbningsplanen som de tidligere uger. For at skabe og sikre de mest hensigtsmæssige
og optimale rammer for jeres børn, har vi brug for forberedelse til dette. Vi vil på mandag bl.a. drøfte
de nye anbefalinger i forhold til genåbningen og overgang fra vuggestue til børnehave. I vil snarest
muligt få besked omkring det videre
Vi har været heldig at få 2 nye vikar i vuggestuen; Caroline og Helle og Amanda i børnehaven.
Nyt fra vuggestuen
Nyt fra vuggestuen skrives information løbende på Facebook info.

Nyt fra børnehaven
Kolde facts og varme tanker fra Skov-Børnehaven.
"Uuuuh det er koldt, jeg fryser!..." Sådan lød det de første morgener ved Dalhytten, da Børnehaven
startede op for snart tre uger siden. Der var faktisk også frostgrader og så er det ikke sjovt at komme
ud af først en varm seng og måske ud i en kold bil. Eller måske havde mor eller far forvarmet bilen for
at få isen af ruderne, men i stedet for en varm børnehave, skulle man ud i kulden og blive der. Ja, ikke
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 3 af 6

nok med det. Efter at mor eller far var sendt af sted, skulle der sørme også vaskes hænder og nu var
vanterne ellers lige kommet på. Det foregik godt nok indenfor, men her var næsten ligeså koldt som
udenfor. Efter lang tid blev vandet dog lidt varmt, men heldigvis giver frostgrader om morgenen som
regel dejlig solskin op ad dagen.
Dalhytten lever op til sit navn og beliggenheden i en dal gør at solens stråler først når os en times tid
efter åbning, selv om den står op et kvarters tid før 6.15. Der er dog en dejlig høj bakke vest for hytten,
som både kan give varme ved opstigning, men det er også her solens varme først er til stede.
"Godmorgen sol, godmorgen morgensol. Som skinner ned...." er der sunget flere morgener og især
lyder det rigtig godt, når vi sidder på træroden halvt oppe af bakken "badet" i sol. Imens rebgyngen
ved foden af bakken, flittigt gynger i takt.
Den første uges tid lever op til det fine billede på forsiden af Bjerringbro Avis og de dejlige
solskinstimer overstrålede hurtigt de råkolde morgener.
For at dele børnene op i grupper, havde vi indkøbt pavilloner i Haral Nyborg, men måtte snart sande at
der er en grund til at de ikke koster mange kroner. Stængerne måtte forstærkes med træstokke og
gaffatape og da den anden uge bød på regn og kraftig blæst, blev der ekstra forstærket med armerede
presenninger, samt pæle, barduner og pløkker af forskellig sværhedsgrad. Overdækningen stod sin
prøve op til sidste weekend, hvor de mange millimeter regn fik taget til at hænge, som vandfyldte
balloner natten til fredag. Men med en ekstra støtte under, fik taget den rigtig hældning, så nu regner vi
bogstaveligt talt med at klare os igennem de næste uger.
Denne uge har så igen budt på solskin, så " Godmorgen sol...." igen kan komme til sin ret som
morgensang. Det er dog op til den nye på morgenposten. Der er nemlig dømt vagtskifte fra i næste uge,
hvor Amanda skal tage imod de kære små og give dem en god start på dagen.
Den opgave er jeg helt sikker på at hun klarer med bravour. Vi har nemlig selv været med til at
"opdrage" hende på MammenFri. 😊

Nyt fra Mammutten
Vi syntes billederne taler for sig selv
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FORÆLDRERENGØRING
2019-2020

16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26

Frieda Frantz Jensen
Ea Heerwagen
Anne Ørgaard
Anita Stougaard Jensen
Trine Mortensen
Lone Poulsen
Elmira Østergaard
Susanne Gravesen
Vita Vestergaard
Maria Thomsen
Kristine Hjortshøj
Helle Mostrup Skovkjær
Joanna Karolina Winther
Merethe Krog Jensen
Gitte Bruun Axelsen
Karin Glerup Levring
Lone S. Øhlenschläger
Randi Gravgaard
Heidi Madsen
Dianna Hjortkær Balterzen
Ina Marie Kirkegaard
Anne Bak Laursen

Allan Jensen
Niels Chr. Jensen
Rasmus Kirkegaard
Rene Jensen
Klaus Hornung
Flemming Poulsen
Martin Østergaard
Martin Hansen
Frank Rohde Nielsen
Lars B. Thomsen
Thomas Hjortshøj
Dynes Mostrup Skovkjær
Søren Christian Winther
Mogens Kanne Jensen
Henrik Bruun Axelsen
Anders Levring
Heine Øhlenschläger
Rene Gravgaard
Jacob Henriksen
Bjarne Balterzen
Søren Kvolbæk Kirkegaard
Niels Engholm

20 87 39 17 27 57 71 15
22 26 58 82 22 13 58 82
29 73 56 06
20 45 40 15 40 12 67 67
42 67 90 70
21 72 45 93
30 12 62 20
86 68 50 98
25 13 73 50
22 27 67 78 27 28 16 73
30 88 29 88
51 31 90 18
25 32 62 54 22 50 32 29
22 50 76 23 20 40 05 57
22 95 77 04 20 60 41 47
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
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