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Kære børn og forældre! 
Torsdagsbrev, den 11.11.2021  

www.mammenfri.dk 

 

 

Kommende arrangementer 

Fredag den 12. november Forældrekaffe og fernisering for emnet ”Mig” 14-15.30 

Tirsdag den 16. november Bestyrelsesmøde 

Torsdag den 25. november Næste torsdagsbrev 

Tirsdag den 30. november  Juleklippedag i skolen 

  

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

 

 

Leder 

Juletræsfest 

Vedhæftet dette torsdagsbrev er en invitation til juletræsfest fra Mammen Forsamlingshus den 5. 

december.  

 

Fotografering 

I går havde vi besøg af fotografen. Der blev taget billede af alle børn på MammenFri. I vuggestuen 

blev der taget et gruppebillede og i børnehaven og alle klasser i skolen blev der både taget 

gruppebillede og individuelle billeder. 

Da der manglede en del elever især blandt de ældste, vil fotografen komme herud igen fredag den 19. 

november. Her kan de, som ikke fik taget billede i går få det gjort.  

Derudover bedes i også læse den tidligere udsendte besked fra fotografen, hvor der både står om 

bestilling og om, at det er muligt at komme direkte ind i deres studie og få taget nyt billeder eller få 

lavet søskendebilleder. 

 

Covid 19 

Nu er sygdommen igen blevet opgraderet til en samfundskritisk sygdom. Det får ikke endnu de store 

konsekvenser på MammenFri. Vi skruer lidt op for afspritning og rengøring nogle belastede steder 
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både i vuggestue, børnehave, Mammut og skole. Og der står også lidt under ”Nyt fra Sofie” om 

håndvask. Men ellers vil det ikke ændre vores hverdag. 

  

I skolen har der været sendt samtykke-erklæringer ud til tests. Jeg har efterfølgende fået nogle 

spørgsmål til disse, som jeg lige giver svarene på her.  

- Testene foretages kun, hvis vi får smitten ind på MammenFri. I så fald vil kommunen stille 

med et testhold, som kommer ud og tester alle voksne og de elever, som har afleveret 

samtykke-erklæring. 

- Hvis et barn modsætter sig at blive testet, vil barnet ikke blive testet. Vi tvinger ikke nogen til 

det. 

- Da disse tests kun kommer, hvis smitten allerede er inde på MammenFri, synes vi, at det er en 

god ide at lade sig teste. På den måde vil vi bedre kunne reagere korrekt i stedet for enten at 

risikere øget smitte eller unødigt at lukke MammenFri ned. Hvis smitten kommer, vil den 

komme hurtigt og testteamet vil stå her måske allerede samme dag, og så er det for sent at 

komme i tanke om, at man skal indsende en samtykke-erklæring. Så send dem endelig ind nu. 

Samtykke-erklæringen var vedhæftet sidste torsdagsbrev. 

 

 

 

 

Skole 
 

Agernindsamling for 6.-7. og 8. klasse 

Vi har nu afsluttet indsamlingen, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle de elever og 

forældre, som har været ude og samle agern. Jeg har desværre ikke endnu fået at vide, hvor meget, der 

er samlet ind for, men jeg skal nok sætte det i torsdagsbrevet, når jeg får besked. 

 

Juleklippedag 

Vi afholder traditionen tro juleklippedag i skolen tirsdag den 30. november. Hvis forældre eller 

bedsteforældre har lyst til at deltage, så er de meget velkomne. 

 

Lys på cykler og reflekser (Reminder) 

Det er ved at være mørkt om morgenen, og det betyder, at eleverne SKAL have lys på deres cykler og 

også helst tydelige reflekser. Vi har desværre set flere tilfælde, hvor der ikke er nogle af delene. Det er 

meget farligt, og vi appellerer derfor til, at alle forældre tjekker efter, om der er styr på dette. 

 

 

 

Nyt fra Sofie  

I børnehaven og vuggestuen bliver der i disse dage pyntet op til ferniseringen i morgen, fredag fra kl. 

14-15.30.  

Vi glæder os til at vise jer hvad der er blevet arbejdet med de sidste måneder😊 

 

Vi har desværre rigtig meget forkølelse og hoste i huset og dette vil vi gerne af med. Vi vil 

derfor gerne opfordre til at I igen begynder at spritte hænder inden I går ind i børnehuset og 

igen også får vasket hænder sammen med jeres barn når I kommer om morgenen.  

 

Tak for alle tilmeldingerne til juleferien. Husk at komme og sige til hvis der er dage hvor jeres barn 

alligevel holder ferie.  
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Nyt fra vuggestuen 

Vintervejret: 

Vintervejret er som vi bedst kender det - ret svingende😊 

Det er påklædningen derfor også, men vi vil gerne der er 

flyverdragter, vanter (rigtig gerne uden mange fingre) og huer på 

rummene nu. 

 

Fernisering: 

Husk at komme forbi og nyd en eftermiddag med dit barn imens i ser 

på de flotte ting, der er lavet i huset i forbindelse med emnet mig. 

 

Sutter: 

Nogle gange så har barnet en sut i munden når I henter, eller I låner lige en til bil turen hjem - og det 

må I gerne, men de kommer ikke altid retur, så nogle gange står vi uden sutter og det er en udfordring 

ved putte tid. Så vil i tjekke de små skuffer på stuerne - vi vil gerne have minimum 3 sutter med navn 

deri😊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt fra børnehaven  

Vores emne "Hvem er jeg" er ved at lakke mod enden, og i morgen fredag den 12. november holder vi 

som skrevet før fernisering med alle de ting, som jeres børn har lavet undervejs i emneforløbet. Man 

kan komme til vores fernisering fra 14 - 15.30. Det er ganske uforpligtende og der er høflig 

selvbetjening med kaffe, frugt og kage. Formålet er at give jeres børn mulighed for at vise alle de ting 

frem, som de har lavet siden sommerferien. De er alle pavestolte af deres arbejde, så vi håber, at I alle 

har lyst til at kigge på deres produkter, når I henter jeres barn. 

 

I vil i løbet af de næste par dage få en invitation med hjem til juleklippedag den 1. december. Vi vil 

gerne bede om jeres hjælp til at få den udfyldt med navn på dem, som skal deltage i juleklippedagen og 

få den afleveret til den/dem. Vi håber at der kommer mange glade gæster til jeres dejlige børn 😊 

 

Nu går vi for alvor den kolde tid i møde, og derfor vil vi gerne opfordre til, at man får tjekket 

skiftetøjet igennem, da der stadig er nogen, der har shorts med. Det kan godt give nogle unødvendige 

kampe i garderoben, når man skal have tørt tøj på 😊 
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Det er ligeledes rart for jeres børn, hvis i tjekker udetøjet godt igennem, når I henter jeres børn. Hvis 

flyverdragten er våd, kan det være rart at få den med hjem, så den er tør til næste dag. Det tørrer ikke 

ret godt, når det hænger sammen med alt det andet tøj på rummet natten over 😊  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt fra Mammutten  

Vi er så småt ved at være færdige med julegaver, men det er selvfølgelig en hemmelighed hvad vi har 

lavet😉 Vi er kommet godt i gang med vores båldage og går stod menuen på kartoffelsuppe. Vi 

efterlyser hjælp til at få lavet et bålstativ hvor gryden kan stå eller hænge, så hvis nogen af jer forældre 

er friske på den opgave så bliver vi rigtig glade😊    
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Plan for morgenidræt 

 

Uge  Bh.kl-2.kl. og pi-

gerne fra 3. kl.   

4.kl - 5.kl. og dren-

gene fra 3. kl.  
 

6.kl-8.kl 

(skal i bad) 

44 
Lege HV+LJ - skolegården Kast  AB - Boldburet Stikbold MC - 

inde 

45  Stikbold  Lege Kast 

46 
Kast Stikbold  Lege 

 

 

 

 

 

Uge  Bh.kl-2.kl. og pi-

gerne fra 3. kl.   

4.kl - 5.kl. og dren-

gene fra 3. kl.  
 

6.kl-

8.kl 

(skal i bad) 

47 
Kryds og bolle LJ - HVskolegården  Tusindbold AB - gymnastiksalen Hockey MC 

Boldburet 

48 
Hockey Kryds og bolle  Tusindbold 

49 
Tusindbold  Hockey 

 

Kryds og 

bolle  
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FORÆLDRERENGØRING 
2021 

43 RØD Nina Havmand Torben Havmand 27574697 21479746 

43 GUL Freja Nordblom Torben Bank Pedersen 31627558 28255622 

43 GRØN Camilla Johansen Poul Bøgelund Johansen 60492444 40108022 

43 BLÅ Jeanett Busk Frederiksen Marc Frederiksen  22433641 

     

44 BLÅ Karen Kold Thomas Kold 20894880 22842893 

44 GRØN Frieda Frantz Jensen Allan Jensen 20894880 22842893 

44 RØD Lise Marie Sørensen Finn Sørensen 60620190 42252038 

45 BLÅ Vita Vestergaard Frank Rohde Nielsen 25137350  21624576 

45 RØD Louise Maagaard Anders Maagaard 52400688 61710553 

45 GRØN Elmira Østergaard Martin Østergaard 30126220 40260209 

46 RØD Adela Anette Andersen Brian Low 41421707 25219035 

46 BLÅ Anne Ørgaard Rasmus Kirkegaard 29735606 29735606 

46 GRØN Ea Heerwagen Niels Chr. Jensen 22265882 22135882 

47 GRØN Helle Mostrup Skovkjær Dynes Mostrup Skovkjær 51319018 23371447 

47 BLÅ Mette Blumensaat Erik Dalby 24255382 40497156 

47 RØD Jeanett Mørk Jens Basstrup 60639341 23936972 

48 GRØN Mette Jensen Henrik Nielsen 31237512 29447645 

48 BLÅ Susanne Graversen Martin Hansen 20520093 40305098 

48 RØD 

Christina S. Krogsgaaard 

Jensen Bent Sølvsten  25136530 

49 GRØN Maria L.Thomsen Lars B. Thomsen 22276778 27281673 

49 RØD Bente Bonderup Lars Christensen 41788042 51328042 

49 BLÅ Maria-Louise Kopp Lund Brian Lund 21525236 51718699 

50 RØD Jeanette Stoffer Jernholm Danni Jernholm 26369321 26143925 

50 BLÅ Sine Thomas Nielsen Karsten Thomas Nielsen 20629721 60378426 

50 GRØN Gitte Bruun Axelsen Henrik Bruun Axelsen 22957704  

 

 

FORDELING OG OMRÅDER FRA UGE 44 2021 
Blå Område bliver fremtiden samt det øverste af mammutten. 

Rød Område bliver mammutten i stueplan samt trapperne op til 1 sal og gymnastiksalen.  

Grøn Område er trappen op til 1 sal på skolen, klasselokalerne ovenpå, biblioteket, mellemrum og 

gang ved kopirum samt den mellemgang der er ved toiletterne. 
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