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

Kommende arrangementer
Mandag den 30. november Juleklippedag
Onsdag den 2. december

Skole-hjem samtaler 2.-3. klasse

Torsdag den 10. december 6.-9. klasse på NVH
Torsdag den 10. december Lucia-arrangement (Læse længere nede)
Torsdag den 10. december Indskrivning til kommende 0.klasse (Læs længere nede)
Torsdag den 10. december Næste torsdagsbrev
Se også vores kalender på hjemmesiden her: https://mammenfri.dk/kalender

Leder
Det er en mørk tid
Og derfor er det vigtigt, at alle har ordentlig lys på cyklerne. En forælder fortalte mig, at han havde
stået en morgen i kort tid og observeret 6 cykler, som kom uden lys. Det dur ikke, så I skal tjekke, om
jeres børn har ordentlig lys på cyklen, og at de også husker at sætte det på og tænde det.
Indskrivning for kommende børnehaveklasse
Torsdag den 10. december kl. 16.30 til 17.30 afholder vi indskrivning for kommende børnehaveklasse.
Det foregår umiddelbart efter Lucia-optoget, som man kan læse om lidt længere nede. Så I er
selvfølgelig meget velkomne til først at komme og se det. Hvis man kender nogen, som skal gå i
0.klasse efter sommerferien, må man gerne give besked om, at vi har ledige pladser i denne gruppe.
Der sendes også særskilt besked ud til rådyr-gruppen.
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Nyt fra rengøringsudvalget
Rengøringen for uge 48: Det forældrepar, der vælger området med fremtiden skal i denne weekend
støvsuge og vaske gulv i Mammutten.
Vores nye afdelingsleder
På tirsdag har Sofie Lykke Petersen første arbejdsdag på MammenFri. Sofie er vores nye
afdelingsleder for børnehave, vuggestue og Mammutten. Det glæder vi os meget til. Sofie præsenterer
sig lige her:
Kære forældre
Jeg hedder Sofie og er den nye afdelingsleder for børnehuset og Mamutten og jeg glæder mig rigtig
meget til at starte hos jer. Kort fortalt om mig, så er min baggrund en pædagog uddannelse, samt en
efteruddannelse i neuropædagogik og neuropsykologi. Jeg har erfaring både fra normal og
specialområdet og har arbejdet med ledelse af både dag og døgninstitution. Jeg brænder særligt for at
et hvert barn trives og oplever at være en del af fællesskabet. Jeg sætter stor pris på et tæt samarbejde
med jer som forældre og tror på at vi i fællesskab og tæt dialog kan skabe de bedste rammer for at jeres
barn. Privat bor jeg sammen med min mand og vores tre drenge lidt uden for Ulstrup. Jeg glæder mig
rigtig meget til at hilse på jer alle sammen og jeres dejlige børn og ser frem til et godt samarbejde.
De bedste hilsener Sofie

Børn der ikke går i Mammutten
Dette er bare en opfølgning på indlægget fra sidste torsdagsbrev. Her skrev vi, at vi havde en
udfordring med børn, som ikke går i Mammutten, men som bruger boldburet i Mammuttiden.
Bestyrelsen har også drøftet dette ved sidste bestyrelsesmøde. De skriver følgende i deres referat:
Børn, der ikke er tilmeldte Mammutten opholder sig i Mammutten samt benytter personalet og faciliteterne. Der
strammes op på i forvejen aftaler.
Forældre opfordres til at overveje Mammut-løsning, ellers må personalet, på opfordring af bestyrelsen, sende
disse børn hjem.

Vi har igen i denne uge og også i dag haft problemer med børn, som ikke går i Mammutten, men som
alligevel leger med de børn, som går i Mammutten. Det er ikke meningen. Disse børn er meget
velkomne, men så skal de indmeldes i Mammutten. Vi har gode favorable løsninger til alle elever på
MammenFri, hvor man f.eks.kan få eftermiddagsplads eller morgenplads. Men hvis man ikke er meldt
i Mammutten, så skal man ikke opholde sig på matriklen efter skoletid. Der er også elever, som møder
meget tidligt i skolen om morgenen og leger med de andre børn i Mammutten. Disse børn kan også
meldes ind i Mammutten. Hvis man ikke går i Mammutten, så skal man ikke komme før kl. 08.15 om
morgenen.
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Skole
Facebooksider
Der var på generalforsamlingen nogle spørgsmål til de nye Facebook-sider. Diskussion sluttede af
med, at bestyrelsen ville finde en løsning på dette. De har nu besluttet nedenstående:
Retningslinjer for facebook og grupper på MammenFri
På MammenFri er den primære infodeling torsdagsbrevet, som kommer på mail hver 2. skoleuge. Al
relevant information man skal have som forælder, vil stå heri. Derudover kan der komme anden
relevant information til forældre på mails fra f.eks. klasselæreren, hvis der er noget der kun
vedkommer den enkelte klasse.
Facebookgrupperne er derfor ment som et supplement til at hjælpe hinanden med f.eks. cykel i morgen,
e.lign. og IKKE til at give relevant viden, der ikke tidligere er delt på de primære kilder, såsom
torsdagsbrev eller mail.
Det er derfor ikke en nødvendighed på MammenFri at have en profil på facebook.
Bestyrelsen opfordrer til, at der i samtlige grupper er lærere og ledelse, så de kan hjælpe med at dele
den ekstra viden, de ville kunne bidrage med i en gruppe.
Grupperne skal indeholde begge klasser i en sammenlæst klasse, således at der kun er en gruppe for
hver sammenlæst klasse. Dvs. ”0. – 1. klasse MammenFri” er for 0. – 1. klasse. Denne gruppe kan
bruges igen, når klassen 2 år senere bliver sammenlæst igen. Så består gamle opslag og billeder med
fødselsdage/legefester/billeder/ture m.m. Dvs. at når den er oprettet og bliver brugt, vil den året efter
ligge i dvale.
Grupper på facebook bliver oprettet og vedligeholdt af det nye udvalg, kontaktforældreudvalget. Det
vil sige, at de nuværende eksisterende grupper vil fortsætte, men fremadrettet står kontaktforældrene
for denne opgave.
Alle forældre er velkomne i grupperne, om man er biologisk forælder eller bonusforælder.
Bestyrelsen
Konsekvensen af dette er, at de nye Facebooksider vil blive slettet. Det vil sige, at hvis man har meldt
sig ud af de gamle og ind i den nye, så skal man melde sig ind i den gamle igen.
Vi beklager selvfølgelig al den forvirring, der har været omkring dette emne.
Lucia
Vi har i år på grund af covid-19 valgt at lave Luciaarrangement på en anderledes måde end tidligere.
Det kommer til at foregå sådan, at 4./5. klasse går optog med lys fra kirken ad Mammen Byvej forbi
børnehavens legeplads og ender på trappen foran skolen. Her står skolens øvrige elever i klasser og
venter på dem. Alle elever synger så Luciasangen og Nu tændes tusind julelys, og derefter går 4./5.
klasse væk i optog, og arrangementet afsluttes.
Tilskuere skal stå sammen med deres husstand og selv sørge for at holde afstand. Der er mulighed for
at stå langs ruten, på "Kiss and ride" og i skolegården. Vi opfordrer til en høj grad af selvjustits med
hensyn til afstand ;-)
I år er der desværre ingen bespisning.
Arrangementet starter kl. 16 og varer ca. en halv time.
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Vi har igen i år 2020 valgt at være med i SOS Børnebyernes Omvendt Julekalender.
Vi har på grund af Covid-19 situationen valgt, at klasserne selv hver skoledag i december måned åbner
en ny, lærerig videolåge i kalenderen og ser en film om et fattigt barn forskellige steder i verden.
Filmene handler om, hvordan forældreløse og fattige børn i andre lande ikke har så meget, som vi har
herhjemme.
Omvendt Julekalender hedder sådan, fordi julen ikke kun handler om at få. Julen handler i høj grad
også om at give og være gode ved hinanden. Ideen med Omvendt Julekalender er, at eleverne i løbet
af juletiden udfører ’gode gerninger’ derhjemme – for eksempel ved at rydde op på sit værelse,
skrive et sødt kort til mormor eller gå en tur med hunden.
Sådan gør I:
For de gode gerninger kan eleverne få lidt lommepenge med hjemmefra og lægge i skolens
indsamlingsbøtte eller, som noget nyt i år har vi lavet en MobilePayBox MammenFri Omvendt
Julekalender 2020, som I kan indbetale til : I skal blot skrive nummer: 7739GV og I vil kunne se
navnet Merethe Krogh Jensen som ejer af boxen.
Det er selvfølgelig frivilligt, hvor meget I som forældre ønsker at støtte med.
Pengene, som eleverne samler ind, går til at hjælpe forældreløse og fattige børn med at få et trygt hjem
og en kærlig familie. Børnene kommer i skole og får en helt almindelig hverdag med læring, leg og
skolekammerater. Når eleverne gør gode gerninger og samler ind, er de med til at gøre en stor forskel
for udsatte børn ude i verden, der ikke har nogen voksne til at passe på dem.
I år går pengene, som skolen samler ind, til at hjælpe fattige og forældreløse børn på rundt om i hele
verdenen, så de kan vokse op i et kærligt hjem og få en tryg barndom. Det sker gennem SOS
Børnebyernes forebyggende indsats for udsatte familier, hvor vi hjælper børn og forældre til at blive en
stærk familie, der kan klare sig selv i både skolen og på arbejdet.
Omvendt Julekalender er med til at sætte fokus på de børn, der ikke har så meget, og kalenderen giver
eleverne mulighed for at gøre noget helt konkret for at hjælpe børn i nød.
Tak fordi du gør en forskel for forældreløse og udsatte børn!
Bedste julehilsner
Lærerne på MammenFri.
Fra Helle og Dynes om Omvendt Julekalender
Selvom det meste i år er anderledes, end det plejer at være, kan vi glæde os over en tradition, der bliver
holdt i hævd, nemlig den årlige MammenFri-indsamling til SOS-Børnebyerne. I år hedder det ikke
Meny, men Mad- og Vintorvet, og det bliver her, sangglade børn fra alle årgange kan være med til at
sprede glæde og juletoner fredag d. 18. december. Vi synger en halv time (i tidsrummet 16-18.
Nærmere klokkeslæt følger). Forud for "koncerten" skal vi øve en eftermiddag i Mammut-tiden, men
også herom følger nærmere info i næste torsdagsbrev, hvor vi også kender antallet af børn, der må
komme med.
Venlig hilsen
Helle og Dynes (forældre til Karl-Bertil og Knud-Laurits)
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Juleklippedag
På mandag er der juleklippedag. Denne dag forløber stort set, som den plejer. Alle elever har skoledag
fra kl. 08.25-13.05. I denne tid har man sin(e) klasselærer(e). Der er dog i år desværre ikke mulighed
for, at forældre eller bedsteforældre kan deltage.
Opsigelse
Vi har desværre lige modtaget en opsigelse fra Lone Thinggaard Jepsen, som bl.a. er klasselærer i 6.-7.
klasse. Lone slutter på MammenFri med udgangen af december. Hun er dog sygemeldt i denne
periode, men vi har lavet aftale om, at hun kommer ud og tager ordentlig afsked med os. Vi har indtil
sommerferien i stedet ansat Marianne Nørby, som allerede er startet i stillingen. Marianne passer
perfekt ind i skemaet med linjefag i både dansk, engelsk og billedkunst. Hun føler sig dog ikke
kompetent til at varetage tyskundervisningen i 6.-7.klasse og derfor har vi til dette ansat Helle Mostrup
Skovkær. Helle er også forælder her på skolen. Der bliver nogle små skemaændringer, da begge
tysktimer kommer til at ligge om onsdagen. Vi glæder os til samarbejdet med dem.

Nyt fra afdelingerne
Nyt fra Mammutten
Mens vi venter...
Der er noget i luften, selvom den bliver koldere og koldere. Samtidig nærmer julen sig med hastige
skridt, så vi venter både på den og på dagen, hvor vi kan tage vores "nye" Mammut i brug.
Vi er spændte på, hvad der kommer først, men er blevet enige om at pynte vores midlertidige
samlingssted i Bålhytten op til jul.
Der er allerede sat presenninger op, som kan læ for vinden og vi begynder at lave guirlander til at
hænge op sammen med lidt lyskæder. Senere sætter vi et juletræ op ,og så må vi se om vi kan klare
pynten. Ellers sender vi bud med børnene hjem om I måske har lidt til overs der 🙂
Vi vil godt minde om, at I får suppleret op i garderoben, så børnene har tøj der passer til vejret, - både
det kolde og våde vejr, som vi trods julehygge, nok kan forvente mere af de kommende uger. Vi er
selvfølgelig lidt udfordret på garderobeplads, men nu mens vi er på skolen, kan skidragter jo hænges
på garderobekrogene her, så det kun er ekstra tøj, der ligger i vores rum bag biblioteket. Gerne i en
taske der kan lukkes - og husk at sætte tydeligt navn på alt.
Så er vi også gået i gang med at indrette Mammutten og har efterhånden fået rengjort vores
køkkeninventar og sat det på plads (se før og efter billeder nedenunder).
Christine har købt et par fine reoler i genbrug, som sammen med et par nye tæpper, skal bruges til
rumdeling ovenpå, så der kan laves forskellige legeområder der.
Der bliver desværre ikke juleklip for bedsteforældre i år, så vi må hygge selv og det starter vi med på
mandag. Her vil vi servere varm kakao og æbleskiver, så vi kan få julestemningen sat i gang, for det'
sørme, det' sandt, december .... lige om lidt 🙂
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Nyt fra Børnehaven
Vi vil gerne takke jer forældre for at tage del i vores emne “Fortællekuffert”, ved at hjælpe jeres barn
med at finde gode ting til kufferten. Vi har fået mange spændende, søde og sjove fortællinger af jeres
børn.
Nu står julen for døren og vi starter ud med “Jule-klippe-bage-synge-dag” tirsdag d. 1. december fra kl
9.00 til 13.30. Vi deler børnene i fire grupper, hvor hver gruppe vil komme igennem tre aktiviteter:
klippe julepynt synge julesange og bage pebernødder. Vi slutter med at spise æbleskiver, klementiner
og drikke saftevand.
Vi har ikke julebamser i år. Vi vil i stedet for dagligt læse kalenderbog og lave jule-yoga. Vi skal
naturligvis også lave julegaver til jer forældre og det er meget hemmeligt! Så venligst ikke at spørge
for meget, det er så svært at holde på en dejlig hemmelighed :)
Om onsdagen, hvor mange går til gymnastik om eftermiddagen, vil vi lave et lille forsøg med at samle
gymnastik børnene kl 15.30, hvor de har mulighed for at spise en lille mad og få lidt at drikke, før de
bliver hentet til gymnastik. Alle andre børn er naturligvis også velkomne til at tage en mad.
Et lille hjertesuk: vil I ikke hjælpe jeres barn med at holde orden på deres rum. Alt tøj og sko skal være
væk fra gulvet, når I går hjem, ellers bliver gulvet ikke vasket. Ofte er det også meget svært for
børnene at finde det tøj de skal have på ud.
Tirsdag siger vi velkommen til Lance på 3 år og til Sofie, som er vores nye afdelingsleder.
Nyt fra Vuggestuen
Nyt barn:
Velkommen til Emma, der starter i vuggestuen 1/12.
Nyt emne:
Vi starter op på vores nye emne traditioner i december.
Her vil vi lave julepynt, synge julesange og komme med gode fortællinger om december og dens
traditioner.
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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

Uge Bh.kl-2.kl.
50
51
1

3.kl - 5.kl.

5.kl-9.kl

Stratego LJ/LK

(5.kl. drenge)
Styrketræning MJ

(5.kl. piger)
Spring AB

Spring

Stratego

Styrketræning

Styrketræning

Spring

Stratego

FORÆLDRERENGØRING
2020/2021
48
48
48
49
49

Freja Nordblom
Mette Blumensatt
Nina Havmand
Karen Kold
Jeanett Lehd Frederiksen

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

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

20 87 39 17
22 26 58 82

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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