Kære børn og forældre!
Torsdagsbrev, den 09.12.2021
www.mammenfri.dk

Kommende arrangementer
Mandag den 13. december

Indskrivning til kommende børnehaveklasse (AFLYST)

Tirsdag den 14. december

Sidste skoledag på skolen (Vi fortsætter med fjernundervisning)

Tirsdag den 14 december

Bestyrelsesmøde

Fredag den 17. december

Sidste skoledag før jul

Mandag den 3. januar

Første skoledag med fjernundervisning efter jul

Onsdag den 5. januar

Første fysiske skoledag efter jul

Torsdag den 6. januar
Næste torsdagsbrev
Se også vores kalender på hjemmesiden her: https://mammenfri.dk/kalender
Corona-nedlukning
I går gik statsministeren igen på skærmen og fortalte om corona-nedlukninger. På skoleområdet
betyder det, at alle elever bliver sendt hjem fra den 15. december og først starter igen den 5. januar.
Ifølge statsministeren er der 2 årsager til dette.
For det første er det for at stoppe smittespredningen her op til jul især med den nye coronavariant. For
det andet er det for at give familierne tid til at kunne vaccinere deres børn.
På MammenFri bakker vi selvfølgelig op om disse beslutninger og under afdelingerne længere nede i
dette torsdagsbrev, kan I læse, hvad det betyder for jeres børn.
Pumptrackbane
I går onsdag den 8. december fik vi opstillet vores nye pumptrackbane. Samtidig fik alle skoleelever en
instruktion i, hvordan banen skal bruges. På siderne af banen er der også forklaringer og QR-koder,
som man kan bruge for at få mere information.
Men vi havde jo ikke haft banen, hvis det ikke var for de firmaer, som har valgt at støtte os.
Derfor skal der lyde en stor tak til følgende:
NORDEA-FONDEN
SIHJ APS v/Michael Kristensen
Klaus Damgård Smede og Maskinservice
Ans Ungdomsklub
Quattro Arkitekterne
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Indskrivning til kommende børnehaveklasse
På mandag skulle vi have haft indskrivningsdag for kommende børnehaveklasse. Da forældrene ikke
pt må komme ind på skolen og pga de nye restriktioner, har vi valgt at aflyse arrangementet.
MEN vi vil gerne have jer til at aflevere indskrivningsblanketten alligevel. Den er vedhæftet dette
torsdagsbrev. I kan aflevere den fysisk her på kontoret, eller I kan sende den på mail til
mammenfri@mammenfri.dk.

Skole
Omvendt julekalender

Vi har her i december måned deltaget i SOS Børnebyernes Omvendt Julekalender. Vi har hver morgen
set klip fra andre lande, og lært om Børns Rettigheder ifølge Børnekonventionen. Samtidig med at lære
om dette, så har eleverne kunnet samle ind til SOS Børnebyerne. Det vil vi rigtig gerne have, at
eleverne fortsat gør indtil jul, også selvom de nu skal hjem nogle dage før planlagt. Så her er lige
forklaringen fra sidste torsdagsbrev igen på, hvordan man gør:

Sådan gør I: For de gode gerninger kan eleverne få lidt lommepenge med hjemmefra og lægge i
skolens eller skole-rotternes indsamlingsbøtter eller, som noget nyt i år har vi lavet en MobilePayBox
MammenFri Omvendt Julekalender 2021, som I kan indbetale til : I skal blot skrive nummer:
7005LR og I vil kunne se navnet Lene Smed som ejer af boxen. Det er selvfølgelig frivilligt, hvor meget
I som forældre ønsker at støtte med.
Sidste dage før jul
Som nævnt øverst er vi jo ramt af nedlukninger her omkring juleferien. For skoleeleverne betyder det,
at vi har sidste skoledag på MammenFri tirsdag den 14. december. De tre efterfølgende dage er der
fjernundervisning. Det vil der også være de 2 første skoledage efter jul, hvilket vil sige den 3. og 4.
januar. Eleverne skal altså først møde fysisk på skolen den 5. januar. I hvert fald som situationen er
lige nu.
Tirsdag den 14. december vælger vi at lave klasselærerdag, hvor der vil være juleafslutning rundt i
klasserne. Alle elever har derfor fri kl. 13.05 tirsdag.
Planen for den 15. til 17. december og den 3. og 4. januar vil blive sendt ud af klasselærerne.
Hvis man har brug for nødpasning til elever i 0.-4. klasse i disse dage, skal man kontakte Sofie. Læs
mere om dette under Sofies punkt ”Nødpasning i Mammutten”.
Lærerne har også mulighed for at kalde enkelte elever ind til at modtage undervisning på skolen.
En af årsagerne til at eleverne er hjemsendte er, at man gerne vil have børnene vaccineret. Hvis eleven
af den eller andre årsager ikke kan deltage i fjernundervisningen, så giv besked til klasselæreren.
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Nye elever
Efter juleferien starter 2 nye elever på MammenFri. Det drejer sig om de 2 søstre Monica, som starter i
1. klasse og Malou, som starter i 2. klasse. Vi glæder os til samarbejdet. Kontaktforældrene for disse
klasser kan lige kontakte mig for at få de nødvendige oplysninger.
Udmeldelse
Vi har også fået en udmelding. Det drejer sig om Zakarias, som går i 5. klasse. Zakarias skal efter
juleferien starte på Bøgeskovskolen. Vi ønsker Zakarias al mulig held og lykke fremover.

Nyt fra Sofie
Kære forældre så kom der desværre nye retningslinjer igen, tak fordi I har taget så pænt imod
ringeklokkerne i børnehaven og vuggestuen. Vi gør hvad vi kan for at I ikke skal vente for længe, hverken
når i afleverer eller henter. Vi ved godt det er en kold tid. Af praktiske årsager skal børnehavebørn
afleveres ved indgangen til garderoben og vuggestuebørnene skal afleveres ved indgangen til
vuggestuens badeværelse. Børnene skal være i jakke og sko for at det går nemmest muligt at hjælpe dem,
for både jeres og personalets skyld. Vi vil rigtig gerne hvis i giver besked om hvornår I henter jeres barn
om eftermiddagen, så vi er på forkant med at få pakket tasker.
I forhold til juleferien må I meget gerne huske at melde fra hvis jeres barn holder fri ud over det I har
meldt ind.
Nødpasning i Mammutten. Mammutten lukker ligesom skolen ned fra og med den 15. december. Alle
tilmeldinger til feriepasning er derfor ikke gældende længere. Der vil dog fortsat være mulighed for
nødpasning frem til den 23. december og igen den 03.- 04. januar. Hvis I har behov for at gøre brug af
nødpasning, må I meget gerne kontakte mig på mail eller børnehavens telefon senest fredag den 10.
december, så vi kan lave en plan for pasning.
Ellers håber jeg at I alle får en rigtig dejlig og velfortjent juleferie. Vi ses i det nye år, forhåbentlig med
åbne døre og en mere normal hverdag😊
Nyt fra vuggestuen
Madpakker:
Vi vil rigtig gerne bede jer om at skrælle og skære frugt ud så det er klar til at spise.
Det gør det nemmere for jeres barn, at de ikke skal vente så længe på vi er klar til at hjælpe😊
Endvidere må i gerne forsøge at begrænse udvalget, en del har mange forskellige ting i madkasserne.
Eks. oplever vi at en madpakke kan se sådan ud😊:
3 rugbrødder med 3 forskellige pålæg
Pasta
Agurk
Tomat
Vindruer
Æbler
Smoothie
Figenstang
Pizza
Et par kiks
Alle fine muligheder, men det er mange ting for børnene at forholde sig til og vælge til og fra.
Vi forsøger at gøre dem selvhjulpne især de største som snart skal i børnehave, men inden de har udvalgt
hvad der skal spises er spise tiden næsten brugt😊
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Jo færre valgmuligheder, jo bedre børne overblik.
Tømme rum:
På nuværende tidspunkt kender vi ikke situationen ifht corona restriktioner når vi går på ferie.
Men vi vil gerne hvis vi hjælper hinanden med at huske at i går på ferie, så vi kan få pakket alle ting ned
i tilfælde af I ikke må gå ind.
I får skiftekasser, sengetøj, sutter også videre med hjem på ferie.
Julefrokost:
Husk vi har julefrokost d. 16/12, så ingen madpakker med denne dag.
Glædelig jul:
Sidste men ikke mindste vil vi ønske jer alle en rigtig glædelig jul, samt et godt nytår.
Vi glæder os til at se jer i det nye år😊
Tak for alle lækkerier og rosende ord til os😊
Nyt fra børnehaven
Så fik vi startet december måned med en herlig juleklippedag, med fint besøg af bedsteforældre. Der
blev hygget, spist pebernødder samt clementiner og lavet fint julepynt til stuen, som børnene
selvfølgelig får med hjem, når de går på juleferie.
En stor tak til Emmas mor, der har foræret børnehaven en fin dekoration med kalenderlys.. I hverdagen
tændes det imens vi hører dagens afsnit af julefortællingen.
Flere gange om ugen er vi i små aldersopdelte grupper, hvor børnene får lov at udfolde sig i kreative
værksteder. Børnene er optaget af, at vi her laver julehemmeligheder. Så når I spørger “hvad har du
lavet i dag?” Giver det god mening, hvis svaret udebliver.
Torsdag den 16/12 holder vi julefrokost for børnene i børnehaven. Personalet står for maden, grundet
Corona situationen, og vi ser frem til en hyggelig dag.
Husk at børnene kun skal have formiddags mad med den dag.
Sidst men ikke mindst vil vi ønske alle familier en rigtig glædelig jul😊
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Nyt fra Mammutten
Vi hygger i Mammutten hver eftermiddag. De der ikke har lavet julegave, har selv fravalgt det og er
blevet spurgt mere end en gang
Der er gang i limpistolerne og flere af jer, har nu kunstværker stående hjemme. Det er dén aktivitet, vi
søger dimsedutter osv. til. Bare kom med div låg og emballage osv.
Og kom gerne med jeres gamle aviser
Vi mangler underlag når vi limer og maler.
Kig ind af vinduerne og se vores juletræ.
Hold øje med fasebook-gruppen! Her annonceres fx. når vi påtænker at holde et julebanko-spil
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Forældrerengøring
2021 - 2022
49 GRØN
49 RØD
49 BLÅ
50 RØD
50 BLÅ
50 GRØN

Maria L.Thomsen
Bente Bonderup
Maria-Louise Kopp Lund
Jeanette Stoffer Jernholm
Sine Thomas Nielsen
Gitte Bruun Axelsen

Lars B. Thomsen
Lars Christensen
Brian Lund
Danni Jernholm
Karsten Thomas Nielsen
Henrik Bruun Axelsen

1 RØD

Karin Glerup Levring

1 GRØN

Kavitha Kumarakulasingam

1 BLÅ

Randi Ninna Gravgaard

2 RØD

Ina Marie Kirkegård

2 GRØN

Steffanie Johnsen

2 BLÅ

Dianna Hjortkjær Baltzersen

3 RØD

Sabina Wedel Møller

3 GRØN

Ann Marie Christensen

3 BLÅ

Sabrina Kjær Kristensen

4 RØD

Lisette Kirkegaard

4 GRØN

Lene Præstgård Smed

4 BLÅ

Susan Gjøttrup Steensig

5 RØD

Helene Skov

5 GRØN

Sidsel Bodekær Clausen

5 BLÅ

Abbigail Jane Andersen

6 RØD

Maj-Britt Nørskov Krag

6 GRØN

Line Lund Jakobsen

22276778
41788042
21525236
26369321
20629721
22957704
40413330
Anders Levring
22266234
Kumarakulasingam
51317020
Rene Gravgaard
21834721
Søren Kvolbæk Kirkegaard
28259773
Thomas Nielsen
28932512
Bjarne Baltzersen
20402266
Torsten Rasmus Wedel Møller
28874912
Jan Reinhardt Pedersen
61468138
Rasmus Kristensen
26350079
Jan Veng Bjerregaard Madsen
86685568
Søren Smed
61689660
Jesper Gjøttrup Steensig
42436335
Martin W. Iversen
41617999
Steffen Dannemann Heerwagen
28194835
Christian Andersen
86685960
Niels Christian Balslev Krag
31663317
Mads Lund Jakobsen

27281673
51328042
51718699
26143925
60378426

6 BLÅ
7 RØD
7 BLÅ
8 RØD

Freja Nordblom

Torben Bank Pedersen

31627558

28255622

Camilla Johansen

Poul Bøgelund Johansen

60492444

40108022

Jeanett Busk Frederiksen

Marc Frederiksen

20760723

22433641

Heidi Bruun Larsen

Kasper Brandi

93701412

24987433

8 GRØN

Lars Steentoft

Mona Jensen

28609776

21129988

8 BLÅ

Karen Kold

Thomas Kold

20894880

22842893

30688640
42742850
20228842
61418092
22467365

40147753
22631895
24653676
29661791
22921735
61687200
28494835
23238327
31168430

Blå Område: fremtiden samt det øverste af mammutten.
Rød Område: mammutten i stueplan samt trapperne op til 1 sal og gymnastiksalen.
Grøn Område: trappen op til 1 sal på skolen, klasselokalerne ovenpå, Lærerforberedelse, biblioteket,
mellemrum og gang ved kopirum samt den mellemgang der er ved toiletterne.
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