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

Kommende arrangementer
Mandag den 14. december 5.-9. klasse bliver hjemme og får fjernundervisning
Tirsdag den 15. december Bestyrelsesmøde
Fredag den 18. december

Sidste skoledag

Mandag den 04. januar

Første skoledag efter jul

Torsdag den 9. januar
Næste torsdagsbrev
Se også vores kalender på hjemmesiden her: https://mammenfri.dk/kalender

Leder
Corona-restriktioner
I dag er der kommet yderligere restriktioner pga covid-19. Fra fredag eftermiddag kl. 16.00 vil vi blive
underlagt de samme restriktioner, som gælder for mange andre kommuner. Det betyder for
MammenFri, at vores 5.-9. klasse fra på mandag den 14. december og indtil juleferien skal have
fjernundervisning. Lærergruppen har lige haft møde om, hvordan dette skal foregå, og de vil bruge
noget af i morgen til at gennemgå dette med eleverne.
Som I har fået på mail tidligere i dag, så traf vi også en hurtig beslutning om at aflyse både vores
Lucia-arrangement og vores indskrivning til kommende børnehaveklasse. Det var vores vurdering, at
det ville være forkert at samles, når vi bliver bedt om at lukke yderligere ned.
Positiv corona-test
Jeg er her i dag blevet kontaktet af Sabina Wedell Møller, som fortalte, at hun selv og hendes datter
Freja (som går i 2. klasse) er blevet testet positive med covid-19. Heldigvis har Freja ikke været på
skolen i denne uge, hvilket har stor betydning for, hvordan vi skal reagere. Jeg har kontaktet adskillige
corona-hotlines for at høre, hvordan vi skulle forholde os til det. I sådanne tilfælde følger vi
sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Når jeg beskrev dette forløb for dem, så er der i dette tilfælde
ikke noget, vi skal foretage os. Der er i dette tilfælde ikke nogen ”nær kontakt”. Definitionen af
en ”nær kontakt” er beskrevet herunder. Skulle der være spørgsmål til dette, så er I meget velkomne til
at kontakte mig på mammenfri@mammenfri.dk:
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Der kan findes yderligere viden om ”nær kontakt” på dette link:
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Vigtigt-at-vide-naar-du-er-naer-kontakt_kort
Skole

Reminder om Omvendt Julekalender
Vi arbejder jo i denne måned med Omvendt Julekalender. I går var Midtjyllands Avis på besøg og
lavede en artikel om dette. Herunder er et link til artiklen, som godt nok kræver abonnement, hvis man
vil læse det hele: https://www.midtjyllandsavis.dk/artikel/fabf66df-4de0-45d2-b626-a66e20a9bc46/
Men jeg vil gerne minde jer alle om, at vi jo er i gang med at samle ind, så betal jeres børn for at lave
gode gerninger, så de kan smide pengene i raslebøsserne på skolen.
Jeg vil også minde om koncerten, som afholdes fredag den 18. december ved Mad- og Vintorvet. Kom
og se dem synge, og læg gerne lidt i deres raslebøsser.
Sidste skoledag før jul
Denne dag bliver lidt anderledes, end den var tænkt, da vi jo ikke har vores 5.-9. klasse her på skolen.
Jeg har lige talt med vores præst Jørn, og vi aftalte, at vi fastholder at afholde et arrangement i kirken
for 0.-4. klasse kl. 10.00 på fredag. Herudover vil eleverne være sammen med deres klasselærere, hvor
de rydder op og hygger.
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Udmeldelse
Vi har desværre fået en udmeldelse fra Magnus Hjortshøj, som går i 2. klasse. Magnus skal efter jul
starte på Nørreå Friskole og Børnehus. Vi ønsker Magnus alt mulig held og lykke fremover.
Indmeldelse
I tirsdags startede en ny elev i vores 3. klasse. Det drejer sig om Mathilde Low Andersen, som kommer
fra Overlund Skole. Vi ønsker Mathilde og hendes familie velkomne og glæder os til samarbejdet.

Nyt fra afdelingerne
Nyt fra Sofie
Corona nej tak..
I børnehuset og Mammutten følger vi de anbefalinger, der kommer fra sundhedsmyndighederne, og vi
vil selvfølgelig gerne sikre, at vi alle kommer godt gennem vinteren uden at få Corona som gæst.
Det betyder, at vi fortsat i dagligdagen har særlig fokus på at overholde de tiltag, som vi har sat i værk,
at vores legetøj er rent, at vi alle har god håndhygiejne, og at vi bruger uderummet mest muligt.
I vil måske også opleve, at hvis vi ringer jeres barn hjem med tegn på sygdom, der kan relateres til
Corona, vil vi bede jer om først at komme med jeres barn igen når han/hun er helt fri for symptomer
eller når I har en negativ Corona test. Symptomer på Coronavirus hos børn er fortsat feber, hoste og
træthed.
Tusind tak for at I hjælper os med at passe godt på hinanden og tak for at i hele tiden sørger for at der
er rigeligt med dejligt varmt tøj til jeres børn, det betyder virkelig meget når vi har brug for at være
ude.
Venlig hilsen
Sofie
Nyt fra Mammutten
Julen nærmer sig, og det samme gør sampasningen 21.-23. december. Tilmeldingsfristen er udløbet, og
dem, som hverken har meldt til eller fra, noterer vi som ikke tilmeldt. Men til jer, som har meldt jeres
børn til: hvis i har ændringer, må i meget gerne lige skrive en sms til Mammutten, eller sige det ved
aflevering/afhentning.
Nu fik vi endelig muligheden for at kunne komme ind og bruge vores nye lækre lokaler. Dog har vi
stadigvæk nogle restriktioner, som vi skal følge, og derfor vil vi stadig være meget udendørs. Derfor er
det stadig meget vigtigt, at børnene har det rigtige udetøj med, så de ikke fryser. Samtidig skal det
nævnes, at vi som personale oplever, at børnene trives udendørs, og har rigtig mange gode lege i gang,
som kan genoptages hver dag. Der er højere til loftet, og der er masser af plads til vilde og højlydte
lege. Vi hører sjældent, at børnene keder sig, og det tager vi som et tegn på, at børnene hygger sig, og
ser langt flere muligheder i uderummet.
Nyt fra børnehaven
Vi hygger os i børnehaven, med dejlige ture og spændende juleaktiviteter.
Til januar siger velkommen til to nye børn, Danyl på 3 år, som går i vores vuggestue og Gry på 4 år,
som kommer fra Bjerringbro.
I januar og februar vil vores overordnede tema være “Dans og musik”.
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Ny struktur i børnehaven
I børnehaven har vi besluttet at ændre vores pædagogiske struktur, så vi ikke længere vil dele børnene i
aldersopdelte grupper, når vi laver aktiviteter. Børnene skal derfor ikke længere forholde sig til to
grupper, en når der er aktiviteter (Spidsmus, Harer og Rådyr) og en anden gruppe, når vi spiser. Vi har
observeret at børnene i de nuværende grupper mangler gode rollemodeller og at børnene ofte mangler
inspiration til lege i de nuværende grupper. Derfor har vi besluttet, at vi fra januar 2021 vil dele
børnene i tre nye grupper, som får nye navne. De tre grupper kommer til at hedde: Pindsvin (Annika),
Mariehøns (Niclas) og Brumbasser (Annette). Vi vil naturligvis stadig dele børnene efter alder til
aktiviteter, fx førskolegruppe om torsdagen. Men de laver primært aktiviteter i disse grupper, og spiser
i disse grupper.
Fra januar måned vil Førskolegruppen stadig være om torsdagen, men gruppen starter allerede kl 8.30 i
Lego-rummet med spisning sammen og derefter går de i gang med førskoleopgaver.
Grupperne er:
Brumbasser: Ronda-Felix-Martine-Liam-Nika-Albert-Alba Vega-Filucca-Josephine-Gry
Pindsvin: Daniel-Tristan-Mathias-Ulrikke-Mille M-Marc-Valdemar-Lance.
Mariehøns: Ruben-Lucas-Caroline Mathilde-Alberte-Iben-Silje-Malthe-Carlo-Hugo-Danyl
Vi håber at alle børn og familier får en dejlig jul og et godt nytår.
Nyt fra vuggestuen
Nye børn
Efter jul siger vi velkommen til 3 nye børn i vuggestuen.
Alma som er lillesøster til Johanne og Clara på skolen, Magnus som er lillebror til Mille i børnehaven
og Amie som er lillesøster til Lance i børnehaven.
Vi glæder os meget til at tage imod jer og jeres familie og lære jer at kende.
Vi siger også farvel til Danyl som skal starte i børnehaven det har været en fornøjelse at have dig og
din familie i vuggestuen, held og lykke - heldigvis er du tæt på så vi altid kan få et kram på vejen.
Nye grupper
At vi modtager 3 nye skønne børn betyder også at vi for en periode ændrer på vores gruppeinddeling forstået på den måde at vi blander grupperne så der er store og små jævn fordelt.
Som før nævnt har vi en dejlig harmonisk børnegruppe, der drager store fordele af hinanden på kryds
og tværs. De store profilerer af at hjælpe de små og de små lærer en masse ved at kopiere de stores
adfærd, så det giver rigtig god mening.
Motorikrum
Tiden nærmer sig og vi kan igen flytte ind i vores savnede motorik rum igen. Det glæder vi os til - især
at have 3 gruppe rum så vi kan fordybe os i små grupper.
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Juleferie
Sidst men ikke mindst nærmer julen sig og vi vil ønske jer alle en dejlig jul med jeres familie. Vi
glæder os til at se alle igen efter nytår med fornyet energi, fis og ballade.
En lille reminder når i går på ferie, i må gerne tage kasser med skiftetøj, sutter, sengetøj osv med hjem
så det kan blive vasket og kasserne fyldt op:)

Morgenidræt
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
50
50
50
51
51
51

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

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

20 87 39 17
22 26 58 82

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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