Kære børn og forældre!
Torsdagsbrev, den 01.07.2021
www.mammenfri.dk

Kommende arrangementer
Uge 29 og 30

Hele MammenFri ferielukket

Mandag den 02.august

Vuggestue, børnehave og Mammut åbner efter ferien

Onsdag den 11.august

1.skoledag (Se plan længere nede)

Tirsdags den 17. august

Bestyrelsesmøde

Torsdag den 19. august
Næste torsdagsbrev
Se også vores kalender på hjemmesiden her: https://mammenfri.dk/kalender

Leder
Et mærkeligt år
Et mærkeligt år er nu ved at være slut. Vi har i dette skoleår levet i Coronaens skygge på godt og
desværre allermest ondt. Det har været en svær og på mange måder også træls tid. Der er blevet trukket
store veksler på hele personalet, som hele tiden har skullet omstille sig. Vi har bestræbt os på at gøre
det så smertefrit for børn og elever som overhovedet muligt. Det synes jeg også, vi er lykkedes ret godt
med. Vi har i den seneste tid også måttet tage afsked med nogle medarbejdere, som har været hos os i
lang tid. Endnu engang tak til Lars og Merethe; men også en stor tak til Marianne Nørby, Lone
Skjoldholm, Helle Skovkær og Laura Bjerre Kristensen. Tak for jeres bidrag i det forgangne mærkelige
skoleår og held og lykke med jeres fremtidige gerninger.
Men lige nu vælger jeg at glæde mig. Jeg glæder mig over, at corona-begrænsninger forhåbentlig er
slut. Vi kan igen drive den institution med især fællesskabet, som vi gerne vil. Jeg glæder mig også
rigtig meget til samarbejdet med de nye medarbejdere, som vi allerede har haft møder med i skolen.
Jeg glæder mig også til samarbejdet med de nye bestyrelsesmedlemmer. Mandag den 28.06. havde vi
dialogspisning med al personalet og den nye bestyrelse. Det var en rigtig hyggelig dag, hvor vi fik hilst
på hinanden og lært hinanden lidt at kende. Så i stedet for at græde over et mørkt og hårdt år, vil jeg
glædes over, at vi går lysere tider i møde.
Så jeg ønsker alle ansatte, forældre og børn en rigtig god sommerferie
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Tilfredshedsundersøgelse
Som nævnt i sidste torsdagsbrev har det været svært at nå den tilfredshedsundersøgelse, som vi ellers
ville lave her inden sommerferien. Vi har besluttet at sætte den i bero henover sommerferien, og så
tager vi det op på det første bestyrelsesmøde efter ferien.

Skole
Skemaer og kalender
Indenfor de nærmeste dage bliver jeg færdig med at lave skemaerne for det kommende skoleår. Så
snart det er sket vil jeg sende dem ud til jer. Det bliver sandsynligvis i morgen fredag. Jeg vil også i
den næste uges tid opdatere kalenderen på hjemmesiden. Det vigtigste her er, at vi har første skoledag
onsdag den 11.08.2021 kl. 08.25. Planen for denne kan ses længere nede.

Ansættelse af vikar for Line
Da vi har fastansat Louise Peters, som har været ansat som vikar for Line, har vi skullet finde en ny
vikar for Line. Her har vi været så heldige at få fat på en gammel kending af stedet; nemlig Jane
Mikkelsen. Jane har tidligere været ansat i både skole, Mammut og børnehaven. Janes vikariat løber
indtil Line er tilbage ca den 1. december. Vi glæder os til at genoptage samarbejdet med Jane.

1.skoledag
Vi har 1. skoledag onsdag den 11.august 2021. Alle elever møder i skolegården kl. 08.25. Forældre er
velkomne til morgensang og i klassen indtil kl. 10.00, hvor der vil være kaffe og boller i skolegården.
08.25-09.00: Morgensang i skolegården og mellemrummet
09.00-10.55: Eleverne er i klassen med klasselærerne
10.00-10.55: Kaffe og boller til forældrene
10.55-11.35: Pause
11.35-12.30: Skoleven-aktivitet
12.30-13.00: Fælles afslutning

Udmeldinger
Vi har desværre i ugen op til sommerferien fået nogle udmeldinger. Det drejer sig om Ida Sofie Skov
Haargaard fra 6. klasse, Valdemar Bak Engholm fra 4. klasse, Anna Breuer Johansen fra 4. klasse og
Benjamin Breuer Johansen fra 2. klasse. Vi ønsker dem alle held og lykke på deres nye skoler.
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Nyt fra Sofie
Kære forældre
Så blev det sommerferie og fællespasningen er godt i gang, til fornøjelse for både store og små der nyder
at være sammen på kryds og tværs af de normale grupper. Som vanligt samler vi børnene i de timer hvor
det giver mening og særligt i ydertimerne.
I dag har vi sagt velkommen til Dorthe som ny pædagog i børnehaven, hvilket vi har glædet os meget
til. Jeg håber at mange af jer har fået hilst på hende i løbet af dagen. Desværre må jeg fortælle at vi har
fået en opsigelse fra vores dygtige medhjælper Annika, der har fået nyt arbejde pr. 01.08. Det er vi rigtig
kede af, men vi ønsker Annika alt godt og held og lykke med det nye. Vi er I fuld gang med at finde en
afløser og har i dag opslået en stilling. I må meget gerne være behjælpelige med at dele opslaget.
Nyt fra vuggestuen:
Farvel:
Som altid bliver vores skønne børn ældre og det betyder også vi skal sige farvel til nogle stykker, der
skal videre i børnehave.
Farvel til Merle og Alma, som skal fortsætte i børnehaven på MammenFri, tak for lån af jeres børn det har været en fornøjelse:😊Vi er glade for vi stadigvæk kan følge med i jeres færden😊
Farvel til Harald, som skal starte i børnehaven i Bjerring. Vi kommer til at savne dig og din familie
utrolig meget, du er en skøn dreng vi ønsker dig alt mulig held og Lykke og håber du kommer forbi
indimellem og ser til os😊
Velkommen:
Derudover siger vi velkommen til Frederik, som er lillebror til Mathias, der går i børnehaven - vi
glæder os til at lære dig at kende og have fornøjelsen af dig, din mor og far😊
Sommerferien:
Nu nærmer vi os ferien og selvom det er gentaget en del gange - ja så kommer vi ikke udenom at det
har været et mærkeligt år. Det har været frustrerende at forældrene skulle være ude, at vi ikke har haft
den gode tætte kontakt vi plejer, at vi ikke har måtte ses på kryds og tværs med alle dem vi holder af, at
være sammen med.
Men Corona har også lært os en masse gode ting, som vi ser frem til at bringe i spil efter sommer😊
Men først skal vi alle nyde en dejlig ferie, med kram, tid og måske masser af is.
Rigtig dejlig ferie til jer alle, vi glæder os til
at ses igen, hvor vi som altid oplever der er sket en masse med børnene😊
I skal tømme barnevogne, sutte kasser og tage kasser osv. med hjem, så det hele kommer frisk retur😊
Sidst men ikke mindst:
TAK..
for jeres tid, samarbejde og fordi i hverdag viser os en kæmpe tillid ved at aflevere jeres børn hos os.
Tak for de rosende ord vi får med på vejen og tak fordi i ser vi hverdag gør alt hvad vi kan for at lige
netop jeres barn får den bedste dag hos os:)
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Nyt fra børnehaven
I børnehaven nyder vi sommeren, vores skønne legeplads og at
feriestemningen har indfundet sig. Vi flytter legesagerne med ud,
leger med vand og eksperimenterer med is, mudder og andre sjove
ting😊
Tak for at i er så gode til at melde ind når jeres barn holder ekstra
fridage og fortsat god sommer.

Nyt fra Mammutten
Vi nyder sommerferien og hygger
med spil og masser af leg. I
denne uge har vi hulebygger tema og har bygget huler både inde og ude. I de kommende uger skal vi
bl.a. have en sanse uge og en vand uge.😊
I eftermiddag har vi været sammen med børnehaven på deres legeplads og lavet eftermiddagsmad over
bål.
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FORÆLDRERENGØRING
2021
26
26
26
26
27
27
27
27
28
28
28
28
31
31
31
31

Abbi Andersen
Sidsel Bodekær Clausen
Maj-britt Nørskov Krag
Mie Fyllgraf Grønlund
Kia Kuhr Kristensen
Camilla Johansen
Freja Nordblom
Mette Blumensatt
Nina Havmand
Karen Kold
Jeanett Lehd Frederiksen
Anita Stougaard Jensen
Trine Mortensen
Elmira Østergaard
Louise Maagaard
Vita Vestergaard

Christian Andersen
Steffen D Heerwagen
Niels Chr. Balslev Krag
Troels Fyllgraf Grønlund
Michael Kristensen
Poul Bøgelund Johansen
Torben Bank Pedersen
Erik Dalby
Torben Havmand
Thomas Kold
Mark Frederiksen
Rene Jensen
Klaus Hornung
Martin Østergaard
Anders Maagaard
Frank Rohde Nielsen

41 61 79 99

40 10 80 22

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

52 40 06 88

35 11 73 55
61 68 72 00
30 11 62 98
40 86 38 96
21 47 97 46
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
61 71 05 53
25 13 73 50

Rødt område er Mammutten samt entre, personale- og mødelokaler. Rengøringsvogn og støvsuger
findes i indgangen til Mammutten ved kontoret, under trappen.
Blåt område er Fremtiden (8. – 9- klasse og krea). Rengøringsvogn og støvsuger findes i
teknikrummet i krea-området.
Gult område er Gymnastiksalen, gangen ved toiletterne (IKKE toiletterne), rengøringsrummet,
mellemrummet, gangen udenfor klasselokalerne i stueetagen samt klasselokalerne (UNDTAGEN 2. 3. klasse) i stueetagen. Rengøringsvogn og støvsuger findes i rengøringsrummet.
Grønt område består af gangen ved skokasserne, skokasserne, 2. -3. klasse lokalet, trappen op til 1. sal,
gangen over trappen, begge klasselokaler på 1. sal samt lærerværelset. Rengøringsvogn og støvsuger
findes i rengøringsrummet.
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