Kære børn og forældre!
Torsdagsbrev, den 12.11.2020
www.mammenfri.dk

Kommende arrangementer
Uge 47

Projektuge for 8.-9. klasse

Tirsdag den 17.november

Bestyrelsesmøde

Torsdag den 19. november Skole-hjem samtaler 2.-3. klasse
Mandag den 23. november Skole-hjem samtaler 8.-9. klasse
Torsdag den 26. november Fagdag i skolen
Torsdag den 26. november Næste torsdagsbrev
Mandag den 30. november Juleklippedag
Se også vores kalender på hjemmesiden her: https://mammenfri.dk/kalender

Leder
Boldbur
Vi og især børnene er rigtig glade for at benytte boldburet. Det er et meget populært sted for mange
børn. Og det er lige præcis, hvad vi troede og håbede, at det ville blive. Når så mange børn gerne vil
bruge det på samme tid, så kan det dog give nogle udfordringer. Derfor har vi i frikvartererne lavet en
plan for, af hvem og hvordan boldburet skal bruges.
Vi har dog også en udfordring i Mammuttiden. Her drejer det sig ikke om de børn, som går i
Mammutten, men om de børn, som ikke gør. Problemet er, at der opstår konflikter, og det er
Mammuttens personale, som skal tage sig af det. Derfor vil jeg gerne henstille til, at hvis man ikke går
i Mammutten, så venter man med at bruge boldburet, til Mammuttiden er forbi.
Kontaktforældreudvalg
I morgen bliver der lagt en udvalgsliste for kontaktforældre-udvalget op på hjemmesiden. Her kan man
se, hvem der er kontaktforældre for alle grupper og klasser på MammenFri.
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Mails
Jeg har igen oplevet, at nogle forældre henvender sig til mig om, at de ikke modtager mails. Endnu
engang er det spam-filteret, som er synderen. Så tjek jeres spam-mappe, hvis I ikke modtager
torsdagsbrev mm. Og hvis det ikke hjælper, så kontakt mig (Jeg forstår godt problematikken i, at
skrive i et torsdagsbrev, at man skal sige til, hvis man ikke modtager torsdagsbrev . Så må vi håbe, at
man læser dette på hjemmesiden).
Skole
Kort nyt
-

Vi har igen i år valgt at deltage i ”Omvendt Julekalender”. Da vi ikke har vores
morgensamlinger, vil det blive lagt ud i klasserne. Der vil komme mere info om dette senere.
Vi har valgt at fastholde Lucia den 10.december. Men det vil foregå i en noget anderledes form.
Der vil komme mere om dette i næste torsdagsbrev.
Vi har i flere weekender oplevet, at de folk, som er sat på til rengøring, ikke husker at komme
og gøre rent. Derfor vil jeg bede jer kigge i planen sidst i dette torsdagsbrev og sætte kryds i
kalenderen, hvis I er sat på.

Nyt fra afdelingerne
Nyt fra Mammutten
Der har været en smule forvirring over, hvornår Mammutten åbner om eftermiddagen. Mammutten
åbner igen kl 13, og børnene bliver sendt hen til Mammutten efter skole for at sige hej eller farvel. Det
er specielt de ældste børn, der glemmer at komme og sige hej eller farvel. Det må I gerne lige minde
dem om :)
Det håber vi også bliver lidt nemmere i den nye Mammut, som forhåbentlig snart får lov at åbne. Her
vil det også blive nemmere for os personale at tjekke op på, om børnene får det rigtige tøj på ud. Vi vil
sammen med skolen blive bedre til at få børnene til at tage det rigtige tøj på ud, så I ikke får halvfrosne børn med hjem.
Vi er blevet gjort opmærksom på, at tonen i boldburet ikke altid er så god. Der har været flere
henvendelser fra forældre, som er bekymret over tonen, og de ting, der bliver sagt. Vi er som personale
meget opmærksom på, hvad der foregår inde i boldburet, og er selvfølgelig klar over, at de ting, der
sker, nok sker, når vi ikke er tilstede. Vi har en skærpet opmærksomhed på boldburet, og vil meget
gerne høre fra børn og forældre, hvis man oplever noget, som ikke er iorden.
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Nyt fra Børnehaven
Der var engang, en dejlig børnehave……
Vi hygger os med at læse en masse eventyr og historier. Alle børn ved snart hvem H.C. Andersen er :)
Og vi vi får mange flotte fortællinger af børnene, ud fra deres ting i fortælle kufferterne.
Den første december starter der en ny dreng i børnehaven, han hedder Lance og er snart 3år, hans
lillesøster starter i vuggestue til januar. Vi glæder os til at lærer Lance og hans familie at kende.
EFTERLYSNING: Vi kunne godt bruge mange små syltetøjsglas, rengjorte og uden for mange
klistermærker.
HUSK, børnehavens mobilnummer 29125850, Hvor I er velkommen til at skrive smsèr og ringe på.
Nu er der ved at være så koldt, at der er brug for flyverdragter, huer og vanter, men selvfølgelig stadig
også termotøj og regntøj, vejret er jo foranderligt.
Nyt fra Vuggestuen
Julehygge
Vi vil i år blandt andet lave en juledekoration derfor vil vi rigtig gerne bede jer alle medbringe et lys.
Huer
Nogle formiddage ude er blæsende og kolde så i må derfor meget gerne ligge en hue på rummet.
Hverdagen
Vi nyder mørket og hyggen og bruger masser af tid på vores eventyr og fortællinger - børnene er fulde
af fantasi og kreativitet så der bygges ofte videre på de fantastiske historier.
Ude leges der bukkebruse og trolde, det er skønt at se de bruger det de kan fra vores planlagte hverdag
ned til deres egne selvbestemte lege.

Morgenidræt
Uge Bh.kl-2.kl.
47
48
49

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
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FORÆLDRERENGØRING
2020/2021
46
46
46
47
47
47
48
48
48
49
49

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

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

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

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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