Kære børn og forældre!
Torsdagsbrev, den 29.10.2020
www.mammenfri.dk

Kommende arrangementer
Onsdag den 4. november

Åben Skole er aflyst. Der kommer en video på dagen i stedet for

Mandag den 9. november Info-aften for kommende børnehaveklasse – Læse mere længere nede
Torsdag den 12. november Næste torsdagsbrev
Uge 47

Projektuge for 8.-9. klasse

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

Fordeling af arbejdsopgaver mellem forældre
Der har været stillet spørgsmål til hvorvidt bonusforældre kan deltage i udvalgsarbejde og øvrigt
arbejde på Mammenfri. ”På Mammenfri skal mindst 1 forældre fra hver familie være repræsenteret i et
af MammenFris udvalg. Bestyrelsesarbejdet ligestilles med udvalgsarbejde og medlemmer af
bestyrelsen er således ikke forpligtiget til at sidde i yderlige udvalg”. Dette er ordlyden fra vores
forretningsorden. Spørgsmålet omkring arbejdsfordelingen blev diskuteret på bestyrelsesmødet i
oktober, og her blev vi enige om at bonusforældre gerne må deltage i udvalg og opgaver. Dette som en
ekstra ressource, og det fritager ikke de biologiske forældres opgaver. Referat fra bestyrelsesmødet
findes på hjemmesiden.
Vh Erik
Info fra Mammen Forsamlingshus og Beboerforening
Vi prøver noget nyt:
Her i weekenden er der blevet sat halmballer op ved byskiltene i Mammen. Vi opfordrer alle børn og
barnlige sjæle til at stille flotte græskar med lys i ved/på halmballerne, så det kan pynte op ved
vores by I må gerne stille dem der i løbet af den kommende uge!
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Måske kunne børnene fra MammenFri bidrage med græskar?.......jeg har hørt en lille fugl synge om at
måske børnene fra ungdomsklubben vil bidrage. Nu er halmballerne der!
Mvh Mammen Forsamlingshus & Beboerforening v. Lis Hermansen.

Info fra bygningsudvalget:
Da arbejdslørdagen jo som bekendt blev aflyst, kan vi godt bruge lidt frivillige hænder til forefaldende
udv. opgaver. Blandt opgaverne er følgende:
1. Klipning af hæk
2. Buskrydder flere steder på matriklen
3. Tømning af tagrender
4. Fugning af revner på legepladsernes
Ovenstående opgaver kan løses individuelt, når det passer ind i Jeres kram, og dermed holder vi os
også indenfor Corona-restriktionerne ☺ I bedes rette henvendelse til Niels Mikkelsen på tlf. 25 11 00
85 for at tilmelde Jer opgaverne samt hvornår I forventer at udføre opgaverne.
På vegne af Bygnings- og udeudvalget
Med venlig hilsen
Danni Jernholm
Leder
Nye ansættelser på MammenFri
I sidste torsdagsbrev præsenterede Louise Peters sig, som starter i barselsvikariat for Line på mandag.
Line går dog først på barsel den 25. november.
Men vi har også en anden nystartet. Det er Christine Ring, som lige vil præsentere sig her:
Hej
Jeg hedder Christine Ring og er jeres nye Mammut-pædagog. Jeg vil være at finde i SFO’en hver
eftermiddag og 2 morgener om ugen.
Jeg er 43 år. Jeg bor i Viborg og er mor til 3 børn: Alesander på 20, Katharina på 15 og Wilhelm på
snart 13 år.
Jeg har været uddannet pædagog siden 2003 og har mest erfaring fra børnehave og SFO. Min fritid
bruger jeg sammen med dem jeg holder allermest af. Jeg går også til crossfit.
Udover de 22 timer i Mamutten er jeg i gang med at starte mit eget firma, da jeg bl.a. er nyuddannet
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kostvejleder og sundhedscoach.
Jeg nyder allerede godt af jeres børn og glæder mig til samarbejdet.
Venlig hilsen Christine

Derudover har vi også fået ansat en ny afdelingsleder. Vi har ansat Sofie Lykke Petersen, som vil
præsentere sig i en af de 2 næste torsdagsbreve. Sofie starter 1. december. Vi glæder os meget til
samarbejdet med alle de nye.

Info om info-aften
Mandag den 9. november afholder vi info-aften for kommende børnehaveklasse. Vi er bevidste om, at
der er et forsamlingsforbud på max 10 personer. Desværre (men i dette tilfælde heldigvis) er der kun 6
børn i rådyr-gruppen. Derfor har vi besluttet, at vi gennemfører aftenen alligevel; men der kan kun
komme 1 forælder for hvert barn. Skulle det heldige ske, at der kommer så mange udefra, at vi
bliver mere end 10, så vil vi fra skolens side være der på skift, og hvis der kommer endnu flere, så
deler vi det op i 2 lokaler. Der kommer særskilt invitation ud til alle rådyr-forældrene.

Skole
Kort nyt:
-

Praktikugen for 8.-9.klasse er desværre aflyst pga corona. Eleverne har almindelig skoleuge.
Dog vil der blive et par lidt anderledes dage tirsdag og torsdag, hvor vi er sammen med Nørreå.

-

På onsdag skulle der have været ”Åben Skole”. Som nævnt i sidste torsdagsbrev laver vi en
lille film for hver klasse, som lægges op på vores Youtube kanal og måske også andre steder. I
skal nok få besked fra klasselærerne, hvor det lægges op.

-

Lars har været sygemeldt pga operation i benet. Han er, om alt går vel, tilbage mandag.
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Nyt fra afdelingerne
I børnehaven og vuggestuen er der lavet nye retningslinjer for håndteringen af Corona. Nogle er som
de hele tiden har været og andre er helt nye:

!!!Kære forældre!!!
Vi kan ved fælles hjælp give Corona’en kamp til stregen.
Derfor har vi valgt at have fokus på disse tiltag:
- Max. TRE forældre pr. afdeling inde af gangen.
Derfor har vi lavet et klemme-system: vuggestuen er lysegrøn og
børnehaven mørkegrøn. Når du kommer, tager du den klemme, der
passer til dig og går ind og aflevere/afhenter dit barn. Når du går ud
igen, lægges klemmen på plads. Kommer du, og der ingen klemmer er,
SKAL du vente, indtil der kommer en klemme i din farve igen. Hvis du
har børn i begge afdelinger, skal du tage en klemme af hver.

- Kun EN voksen afleverer og henter (søskende venter udenfor.)
- Brug max. 5 minutter på at aflevere og afhente dit barn.
- Forældre må IKKE længere gå ind på stuerne. Personalet tager
imod børnene ved døren ind til stuen.
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- Hvis I har brug for at snakke med personalet, så bed dem om at
ringe senere.
- Husk at holde AFSTAND.
- Forældre SKAL spritte hænder ved ankomst.
- Børn SKAL vaske hænder ved ankomst og afhentning.
- Der er IKKE krav om brug af mundbind i institutionen, det lader vi
være op til den enkelte.
HUSK stadig at holde dit barn hjemme ved sygdom, dvs. at man skal være
symptomfri i 48 timer.
Disse tiltag gælder fra mandag den 2. november.
Fælles nyt:
Det sørme det snart december og det bliver det også i vuggestuen, børnehaven og mammut. Vi har
nogle tilbagevendende traditioner, som i år bliver anderledes end vi plejer grundet covid-19.
Der afholdes ikke bedsteforældredag med juleklip og børne-julefrokost, som vi plejer.
Vi er rigtig ked af at måtte aflyse dette års bedsteforældre -klippe-dag.
Vi vil i stedet for lave en julehygge- klippe-dag for børnene tirsdag d. 1. december om formiddagen.
Her vil vi lave forskellige “værksteder” hvor vi klipper julepynt-synger julesange-bager pebernødder
med børnene og slutter med at spise æbleskiver til frugt.
Vi fejrer gerne jeres børns fødselsdage her i vuggestuen og børnehaven, hvis I som forældre deltager
fejres det udenfor på legepladsen (grundet corona)
I må fremadrettet godt medbringe ting, som er forberedt og lavet i eget hjem.
Nyt fra Mammutten
På mandag den 2. november holder vi børnemøde for 0.-2. klasse og onsdag den 4. november for
Juniormammutterne (4.-5. klasse).
Under børnemødet har børnene mulighed for at komme med gode ideer til, hvad vi kan lave af
aktiviteter i Mammutten. Man kan også komme med ideer til, hvad vi kan gøre anderledes som voksne
og hvordan vi evt. kan strukturerer dagen anderledes.
Vi håber, at så mange børn som mulig vil deltage, og komme med nogle gode ideer :)
Vi har i øjeblikket lidt udfordringer med børnenes valg af påklædning, når vi er udenfor. Vi vil
selvfølgelig gerne, at børnene har regntøj på, når det regner, men de gør det ikke af sig selv. Men vi
gør, hvad vi kan for at få det rigtige tøj på børnene, men de skal også selv kunne finde det rigtige tøj.
Vi håber, at vi med jeres hjælp kan hjælpe børnene med at de selv skal kunne tage det rigtige tøj på :)
Børnene har som regel det rigtige tøj med, men vælger ikke at tage det på :)
Ellers så glæder vi os jo bare rigtig meget til at kunne tage vores nye Mammut i brug! :)
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Nyt fra Børnehaven
Vi er rigtig godt i gang med vores emne “Den gode fortælling”. Børnene nyder alle de gode historier
og eventyr vi fortæller både til samling, men også i grupperne om formiddagen og alle kommer en tur
på biblioteket. Tak til jer forældre for at deltage, ved at hjælpe jeres barn med at “finde” det rette
indhold til fortælle-kufferten, som jeres barn kan fortælle om. Der kommer mange flotte fortællinger :)
I de kommende 6 uger har vi en studerende fra VIA, pædagog seminariet. Hun hedder Anita og går på
VIA i viborg, Niclas er hendes vejleder, hun er med i alle arbejdsopgaver og i alle tre børnegrupper,
hun skal suge til sig for at lærer og hun skal også lave en opgave, hvor hun skal lave en lege aktivitet
med nogle børn. Tag godt imod hende.
I uge 45 får vi en skole praktikant, det er Sandra, som tidligere har gået på MammenFri, men nu er
videre på efterskole. Sandra kommer primært til at følge Hare gruppen og Annette. På grund af Covid19, har vi bedt om at hun kommer med en negativ corona test, for en sikkerheds skyld.
Vejret skifter, det er blevet efterår og meget vådt. Vi anbefaler derfor børnene har termotøj, regntøj og
gummistøvler med, vi mener ikke vejret lige nu er til flyverdragt, da der ofte er 12-14 grader, men
vurder selvfølgelig selv, det ændrer sig jo :)

Nyt fra vuggestuen:
Velkommen:
Til Anna som starter i vuggestuen 1/11, Anna er lillesøster til Signe som også går i vuggestuen, vi
glæder os til du starter.
Selvhjulpenhed:
Uanset om man er lille eller stor så er glæden over at sejre stor. Det er den også når de små selv
mestrer at kan tage tøj af og på.
Så en bøn til jer forældre om at gøre det så let som muligt for jeres barn.
Tænk over tøj både almindelig men også overtøj og fodtøj - kan børnene selv komme i det?
Vi er meget ude og vi øver tøj af og påklædning flere gange om dagen.
Det samme gør sig gældende ved madpakken, åben gerne snacks som ostehaps, salami pølser osv
hjemmefra.
Pil og skræl frugt - det er så stor en sejr for barnet, når det selv kan gå i gang uden at skulle vente på
hjælp:)
Emne den gode fortælling:
Vi er kommet godt igang med vores emne om den gode fortælling og bruger vores fortæller-plade
rigtig meget.
Børnene suger det hele til sig, når et eventyr illustreres på pladen med figur.
En favorit er de 3 bukkebruse og der bygges ivrigt broer af duplo klodser og så skal der fortælles
eventyr. - et dejligt eksempel på hvordan de små udvider fortællingerne fra pladen og ind i legen.
Praktikant:
I uge 45 får vi fornøjelsen af Lea som skal være praktikant i vuggestuen, det glæder vi os til.
Hun bliver corona testet inden start efter sikkerhedsønske fra os.
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Morgenidræt
Uge Bh.kl-2.kl.
44
45
46

(5.kl. drenge)
Høvdingbold LJ/LK Kast AB

(5.kl. piger)
Stikbold MJ

Stikbold

Høvdingebold

Kast

Kast

Stikbold

Høvdingebold

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

3.kl - 5.kl. 5.kl-9.kl

3.kl - 5.kl. 5.kl-9.kl

(5.kl. drenge)
Kryds og bolle LJ/LK Akrobatik AB

(5.kl. piger)
Boldbasis MJ

Boldbasis

Kryds og bolle

Akrobatik

Akrobatik

Boldbasis

Kryds og bolle

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 7 af 8

FORÆLDRERENGØRING
2020/2021
43
43
43
44
44
44
45
45
45
46
46
46
47
47
47
48
48
48
49
49

Anne Bak Laursen
Betina Sehested Gade
Ann Marie Christensen
Sabina Wedel Møller
Lisette Kirkegaard
Susan Gjøttrup Stensiig
Line Lund Jakobsen
Lene Præstgård Smed
Helene Skov
Benita B.K. Johansen
Abbi Andersen
Steffen D Jensen
Maj-britt Nørskov Krag
Mie Fyllgraf Grønlund
Camilla Johansen
Freja Nordblom
Mette Blumensatt
Nina Havmand
Karen Kold
Jeanett Lehd Frederiksen

Niels Engholm
Paw Sehested Gade
Jan Reinhardt Christensen
Torsten Wedel Møller
Jan V. Bjerregaard Madsen
Jesper Gjøttrup Stensiig
Mads Lund Jakobsen
Søren Smed
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
Thomas Kold
Mark Frederiksen

49
50
50
50
51
51
51

Anita Stougaard Jensen
Trine Mortensen
Elmira Østergaard
Vita Vestergaard
Frieda Frantz Jensen
Ea Heerwagen
Anne Ørgaard

Rene Jensen
Klaus Hornung
Martin Østergaard
Frank Rohde Nielsen
Allan Jensen
Niels Chr. Jensen
Rasmus Kirkegaard

29 66 17 49

42 43 63 35
28 19 48 35
41 61 79 99

40 10 80 22

25 61 97 25
20 76 07 23
20 45 40 15

20 87 39 17
22 26 58 82

20 93 29 21
23 62 30 39
86 91 12 47
20 40 22 66
26 35 00 79
29 66 17 91
31 66 33 17
24 65 36 76
28 70 45 07
30 29 14 32
35 11 73 55
30 11 62 98
40 86 38 96
60 49 24 44
31 62 75 58
48 24 12 31
22 41 08 72
36 15 17 14
22 43 36 41
40 12 67 67
42 67 90 70
30 12 62 20
25 13 73 50
27 57 71 15
22 13 58 82
29 73 56 06
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