Kære børn og forældre!
Torsdagsbrev, den 04.06.2020
www.mammenfri.dk

Kommende arrangementer
Tirsdag den 9. juni

Fødselsdagsfest for børnehavebørnene kl. 9.00-12.00

Tirsdag den 9. juni

Skole-hjem samtaler 8.-9. kl.

Tirsdag den 9. juni

Skole-hjem samtaler 4.-5. kl.

Onsdag den 10. juni

Skole-hjem samtaler 4.-5. kl.

Onsdag den 10. juni

Skole-hjem samtaler 3. kl.

Torsdag den 11.juni

Skole-hjem samtaler 2. klasse

Tirsdag den 16. juni

Bestyrelsesmøde

Torsdag den 18. juni

Infomøde om samlæsning af kommende 0.-3. klasse

Fredag den 19. juni

Næste skoleårsdag (Læs længere nede)

Fredag den 19. juni

Afslutningsfest for Rådyrene

Torsdag den 25. juni

Afslutningsaften og dimission (Mere info følger i næste torsdagsbrev)

Fredag den 26. juni

Afslutningsfest for alle børnehavebørn

Fredag den 26. juni

Afslutningsfest for de store vuggestuebørn

Fredag den 26. juni

Sidste skoledag (Mere info følger i næste torsdagsbrev)

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

Leder
Undersøgelse om Covid-19 krisen
Aarhus Universitet laver en stor undersøgelse om, hvordan familier med skolebørn i 0. til 10. klasse
klarer sig igennem Covid-19 krisen. Mere end 1500 børnefamilier har allerede deltaget. Du kan se de
første resultater fra undersøgelsen, læse mere og selv deltage her:
https://psy.au.dk/cebu/om-vores-forskning/forskningsprojekter/co-space-danmark/
Venlig hilsen
Mikael Thastum, professor, og Rikke Lambek, lektor
Aarhus Universitet
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Opsigelser
Vi har fået 2 opsigelser.
Malene Pedersen har valgt at opsige sin stilling i børnehaven fra den 30/6. Malene har haft sidste
arbejdsdag på MammenFri.
Jane Mikkelsen har valgt at opsige sin stilling i Mammutten. Jane har sidste arbejdsdag i Mammutten
den 30/6.
Vi ønsker dem begge al mulig held og lykke fremover.

Skole
Forældremails
Vi har tidligere været lidt udfordrede på at sende sikker post til jer forældre. Reglerne om GDPR har
betydet, at vi ikke må sende personfølsomme oplysninger til jeres normale mailadresser. Derfor har vi
lavet en gmail, som kører på vores Mammenfri-domæne, i første omgang kun for skoleforældrene. Det
betyder, at det er i et lukket system, som er GDPR-sikret og vi derfor gerne må sende alt til jer. Denne
mail skal ikke (med mindre forældrene selv ønsker det) erstatte den mailadresse vi pt sender mails til
jer på.
Da der er meget arbejde med at lave disse mails, har vi ikke i første omgang lavet til både mor og far.
Vi trak lod, og det blev mødrenes navne, som er brugt til mailadressen. Det forhindrer jo ikke faderen i
at bruge den også. Dog har begge forældre fået en adresse, hvis man er skilt eller, hvis man sidder i
bestyrelsen.
Det vil foregå på den måde, at vi sender mailen til den nye adresse, men vi vil også sende en
notifikation til den nuværende adresse, så I ved, at der er kommet mail.
Når I skal logge ind på mailen første gang, skal I gå ind i google og oprette en ny konto. I skal bruge
den nye mailadresse, som er vedhæftet torsdagsbrevet. Koden er for alle: 12345678. Denne kode skal
ændres første gang i logger ind.
Vi vælger som sagt ikke at indføre den nye mail til al anden korrespondance. Vi ved, at nogen vil være
trætte af at skulle tjekke endnu en mailadresse, men hvis I ønsker at denne mail skal bruges til al
korrespondance med MammenFri, så skal I blot give os besked om det. Da det er en gmail, så er det let
at sætte telefon og andre platforme op til det.
Hvis dette giver anledning til spørgsmål, så kontakt mig endelig, så skal jeg nok hjælpe jer. I kan
sikkert også få megen hjælp hos andre forældre i Facebook-grupperne.
Næste skoleårsdag
I kalenderen står der, at vi skal have næste skoleårsdag den 19. juni. Denne dag er aflyst. Men nogle af
grupperne vil stadig lave nogle forskellige tiltag i skoletiden, som vil forberede eleverne på de
samlæste klasser, som de skal være i til næste år. F.eks. har nuværende 1. og 2. klasse haft en fællesdag
i dag, hvor de har været på tur sammen. Vores 0. klasse skal de kommende 2 onsdage være sammen
med Rådyrene. Den første onsdag i Dalhytten og onsdagen efter her på MammenFri.
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Sundhedsplejerske
Alle elever i 5. og 8. klasse skal til sundhedsplejerske fredag den 12.juni. Pga covid-19 vil der denne
gang ikke automatisk være individuelle samtaler. Hvis man ønsker en sådan samtale, skal man
kontakte Lene Knudsen på mail: lkn@viborg.dk eller på telefon: 87877758. Lene Knudsen er i
øjeblikket vikar for Christine, som er sygemeldt.
Nyt fra Anita:
Anita har fri i disse dage, og derfor har hun ikke kunnet skrive nyt til torsdagsbrevet. Herunder er
gengivet det nyhedsbrev, som kom i sidste uge. Først er der dog lige lidt nyt fra vuggestuen. Fremover
vil der kun komme nyheder imellem torsdagsbrevene, hvis det er nødvendigt.
Overtøj:
Her er alt godt, vi nyder hinanden og det skiftende vejr:)
Det kræver lidt i overtøj, så vi vil gerne der både er termotøj, regntøj, sko og sandaler med i poserne:)
Hverdagen i vuggestuen:
Alle nyder dagene ude og vi nyder at følge med i vores forskellige ting, der er plantet på legepladsen,
vi er så klar til vores emne fra jord til bord i august - og snakker meget om hvad kartoflerne kan blive
til når vi skal grave dem op:)
Venskaber:
Vi oplever glade børn og der spirer mange nye venskaber på kryds og tværs - de er hjælpsomme og
omsorgsfulde og når der opstår konflikter løses de på bedste vis, det er en skøn børnegruppe:)
Navn:
En kærlig reminder om navn i alt og gerne barnets rigtige navn;) - især når vi står ude med mange poser med tøj er det en stor hjælp for os at kunne finde et synligt navn:)

Kunstnere bliver skabt
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Vi leger og sanser.
Nyhedsbrev udsendt i sidste uge:
Kære forældre
Hermed lidt informationer for den kommende periode for alle. 😉
Det har været en været en meget anderledes tid, men samtidig har vi fået meget med os i rygsækken.
Noget, som jeg håber vi fremadrettet kan profitere af, er de erfaringer, vi har gjort os i udelivet, som
kan anvendes i vores arbejde med den nye styrkede læreplan. I den forbindelse har vi valgt at rykke
vores pædagogiske dag til lørdag den 5. september i stedet for at have en lukkedag fredag den 4.
september.
Vi har været ved at planlægge førskoleprogram med Merete og Niclas. Onsdag den 10. juni kommer
Merethe med 0. klasse og besøger Rådyrene i Dalhytten. Onsdag den 17. juni fra kl. 8-8.30 – 13
besøger Rådyrene skolen. Forældrene afleverer børnene i bålhytten ved skolen. Giver
afleveringstidspunktet anledning til udfordringer må I give besked, så finder vi en løsning.
Som I jo nok alle har bemærket er sommeren godt på vej. Derfor har vi lidt forskellige anbefalinger
pga. det varme vejr.
 Hvad angår børnenes påklædning i Dalhytten er lette lange sommer bukser/bluser en rigtig god
idé pga. brændenælder, insekter og sol.
 Børnene skal selvfølgelig stadig smøres godt med solcreme om morgenen.
 Det kan anbefales med en lille køletaske til madpakkerne i både vuggestuen og børnehaven
Vi har haft fornøjelsen af Amanda i Dalhytten. Amanda skal starte i praktik så Emil vil fremadrettet
være tilknyttet vikar i børnehaven. Vi siger mange tak for denne gang og ønsker hende held og lykke
fremover.
Vi har været så heldige, at Caroline som er i vuggestuen nu, vil blive her til og med august. Hun kan
derfor være med til at følge de store vuggestuebørn over i børnehaven og derved være med til at skabe
sammenhæng.
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Da vi har en lille gruppe børn som går fra vuggestuen til børnehaven pr. 1 august vil vi rigtig gerne
have flere nye små folk i MammenFri. Så hvis I kender nogen som er på udkig efter vuggestueplads,
må I endelig fortælle ”Den gode historie” om os. Hvis det er aktuelt, er de meget velkommen til at
kontakte os for et besøg.
Fremadrettet skal I selv sørge for at skifte sengetøj, lagner, sutter og soveting i vuggestuen. Dette skal
gøre hver 14. dag. I må gerne ind hvor vognene står. Det er mest hensigtsmæssigt at tage rent sengetøj
med den dag I tager det brugte af.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen følgende datoer:
Fødselsdagsfest for børnehavebørnene:
Tirsdag den 9. juni kl. 9.00-12.00 planlægger vi fælles fødselsdag for alle som har haft fødselsdag i
Corona perioden. Vi vil have Indianerdag i Dalhytten med forskellige indianer aktiviteter; fjer,
ansigtsmaling, snobrød, skylde med bue og pil og andet godt.
Afslutningsfest for Rådyrene:
Fredag den 19. juni kl. 17.00 – 19.30 indbydelse kommer senere
Afslutningsfest fro alle børnehavebørn:
Fredag den 26. juni holder vi afslutningsfest for alle børn i Dalhytten. Børnene skal ikke have
middagsmadpakke med denne dag.
Afslutning for de store vuggestuebørn:
Fredag den 26. juni holder vi afslutning for de store børn som skal i børnehaven til d. 1. august.
Børnene skal derfor ikke have middagsmadspakke denne dag.
Hilsen Anita

FORÆLDRERENGØRING
2019-2020

21
22
22

Helle Mostrup Skovkjær
Joanna Karolina Winther
Merethe Krog Jensen

Dynes Mostrup Skovkjær
Søren Christian Winther
Mogens Kanne Jensen

51 31 90 18
25 32 62 54 22 50 32 29
22 50 76 23 20 40 05 57
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23
23
24
24
25
25
26
26

Gitte Bruun Axelsen
Karin Glerup Levring
Lone S. Øhlenschläger
Randi Gravgaard
Heidi Madsen
Dianna Hjortkær Balterzen
Ina Marie Kirkegaard
Anne Bak Laursen

Henrik Bruun Axelsen
Anders Levring
Heine Øhlenschläger
Rene Gravgaard
Jacob Henriksen
Bjarne Balterzen
Søren Kvolbæk Kirkegaard
Niels Engholm

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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