Kære børn og forældre!
Torsdagsbrev, den 06.01.2022
www.mammenfri.dk

Kommende arrangementer
Onsdag den 12. januar

Fagdag i skolen

Onsdag den 19. januar

Bestyrelsesmøde

Torsdag den 20. januar

Næste torsdagsbrev

Se også vores kalender på hjemmesiden her: https://mammenfri.dk/kalender
Corona-situationen
Heldigvis har vi nu alle børn og elever tilbage på MammenFri. Det glæder os, at vi ikke skulle ind i en
periode med fjernundervisning. Det betyder dog ikke, at der ikke er restriktioner. Eleverne må stadig
kun være sammen i stamklasserne både i timerne og i frikvartererne. Forældre må ikke komme ind i
børnehaven/vuggestuen og heller ikke i Mammut eller skole. Der er ekstra fokus på hygiejne og
rengøring. I skolerne udleveres selvtests, som vi håber, at alle benytter. Vi har aflyst et aksearrangement for 6.-8. klasse. Så hverdagen er stadig ikke helt, som vi gerne vil have den. Men hellere
sådan her end nedlukninger. Som det har været gennem hele pandemien, så følger vi retningslinjerne
fra relevante myndigheder.
Mht selvtests vil der i starten af næste uge blive uddelt 2 testsæt til alle elever (undtagen de elever, som
har været smittet indenfor de seneste 12 uger). Husk at give besked til mig på
mammenfri@mammenfri.dk, hvis jeres barn smittes med corona.
Pumptrackbane
Med kontorets placering kan jeg se, hvordan vores nye pumptrackbane flittigt benyttes. Det er dejligt
at se, og der skal endnu engang lyde en tak til vores sponsorer, som jeg lige har valgt at sætte ind igen.
Det fortjener de. Men vi har ikke været særligt præcise med reglerne for brugen af banen. Derfor
indskærper vi nu, at børnene SKAL have hjelm på, når de færdes på banen med cykel, løbehjul,
rulleskøjter, eller andet med hjul. Sørg derfor for at give dem en hjelm med i skole, hvis de ikke i
forvejen har det.
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Endnu en gang skal der lyde en stor tak til vores sponsorer:
NORDEA-FONDEN
SIHJ APS v/Michael Kristensen
Klaus Damgård Smede og Maskinservice
Mammen Ungdomsklub
Quattro Arkitekterne

Skole
Ny elev
I går startede en ny elev hos os. Det drejer sig om Nico Lyster Leonhardt. Nico er startet i 0. klasse. Vi
byder Nico velkommen og glæder os til samarbejdet. Kontaktforældrene i 0. klasse kan lige kontakte
mig for kontakt-info.
Ferieplan for skoleåret 2022/2023
Herunder er ferieplanen for det kommende skoleår. Vær igen opmærksom på, at vi starter en onsdag og
ikke en mandag.
1. skoledag
Efterårsferie
Afslutning før jul
1. skoledag efter jul
Vinterferie
Påskeferie
Store Bededag
Kristi Himmelfartsdage
2. pinsedag
Grundlovsdag
Sidste skoledag før sommerferien

Onsdag den 10.08.2022
Uge 42 2022
Torsdag den 22.12.2022
Tirsdag den 03.01.2023
Uge 7 2023
Uge 14 + mandag den 10.04.2023
Fredag den 05.05.2023
Torsdag og fredag den 18.-19.05.2023
Mandag den 29.05.2023
Mandag den 05.06.2023
Fredag den 23.06.2023

Husk vi har skolelørdag den 03.06.2023
Morgenidræt
I den kommende periode, hvor vi stadig har corona-restriktioner, kan vi ikke følge den oprindelige
plan for morgenidræt. I denne periode foregår morgenidrætten i stamklasserne, hvor hver stamklasse
har deres egen lærer. Derfor er der ikke en oversigt over morgenidræt i dette torsdagsbrev, som vi
normalt har.
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Nyt fra Sofie
Kære forældre
Velkommen tilbage igen, vi håber i har haft en dejlig jul og et godt nytår. Rigtig mange af jer har været
søde til at komme med jeres juletræer til legepladsen, tusinde tak for det.
I forhold til Corona fortsætter vi jo desværre hvor vi slap, med ringeklokker og restriktioner. Fortsat
tak fordi I er tålmodige og hjælper med at få det hele til at fungere så fint.
Lige om lidt står vinterferien for døren og derfor vil i snarest modtage en tilmeldingsseddel som i
bedes udfylde og returnere senest den 15. januar.
Nyt fra vuggestuen
Januar:
Så er vi alle tilbage efter en dejlig juleferie.
Det kræver lidt tid at komme på plads og vende sig til hverdagen
igen.
Vi har meget fokus på at børnene er delt i små grupper i løbet af
dagen, det giver os et dejlig indblik i deres udvikling og god
mulighed for at være deltagende på deres niveau.
Hverdagen:
Vi har nogle skønne børn som har
glæde af hinanden på kryds og tværs.
Både i spejling af hinanden, lege ved siden af og rolle lege.
Vi har været heldige at få dukker og tilbehør og vi har fået lavet
den skønneste dukkekrog, her bliver leget, afprøvet ting og
kopieret efter alle kunstens regler.
Ellers nyder vi roen og fordybelsen i grupperne, legepladsens
glæder og udfordringer og at bruge kroppen i motorikrummet.
Vi starter nyt emne op i februar😊
Corona:
Vil vi ikke skrive meget om, men endnu engang vil
vi bare sige tak fordi i lytter😊
Det er en stor hjælp i vores hverdag og tiden med
jeres børn, at de kommer i jakke og sko og en
taske/pose til madpakkerne, i er lyn hurtige i
aflevering og afhentning og har en stor bunke
tålmodighed:)
Det sætter vi stor pris på😊
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Tak for ris, ros, gaver og lækkerier det er præcis det vi udvikler og lærer af, samt det der giver os stor
arbejdsglæde - foruden jeres skønne børn selvfølgelig 😉

Nyt fra børnehaven
Så er vi tilbage i børnehaven, og håber alle har haft en dejlig juleferie og er kommet godt ind i 2022.
Vi har taget imod to nye børn i børnehaven, Tobias på 3 år og Rene på 5 ½ år. Velkommen til jer og jeres
familier.
I januar måned har vi et ekstra fokus på børnefællesskabet og leg i små grupper, med henblik på at
understøtte gamle som nye legerelationer.
Før jul påbegyndte arbejdet med at etablere et nyt læringsrum
med fokus på børnemiljøet.
Vores Legorum forvandler sig derfor over tid, med nye
materialer fx fra naturen.
Rummet vil være rammen, hvori børnene kan udfordre og
udvikle evnen til kreativ tænkning, eksperimenter,
konstruktion og science.
Gruppen af førskolebørn vil en del af tiden, netop benytte sig
af dette rum.
Vi er fortsat interesseret i, at modtage forskellige typer
materiale.
Vi søger fx korkpropper, Hele kaffebønner, hele hvide og brune
bønner, små flade sten (fx fra stranden), papruller samt gamle
ugeblade.
Vi opfordrer til, at jeres børn fortsat støttes i at blive selvhjulpne, både i forhold til påklædning og
toiletbesøg.
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Nyt fra Mammutten
Efter en skøn december er Mammutten ved at være “af-julet” igen. Vi finder tilbage til hverdagen med
bål om onsdagen, cykler og løbehjul, den nye “pump track-bane” i skolegården (HVOR BØRNENE
SKAL BÆRE HJELM UANSET HVILKE HJUL DE ER PÅ) samt aktiviteter i gymnastiksalen og
boldburet og kreativitet inde, samt fri leg oven på bl.a. i “hule-stedet”. :-D

MammenFri skole, børnehave og vuggestue ▪ Mammen Byvej 69 ▪ 8850 Bjerringbro ▪ Tlf.: 61 69 57 50 ▪ mammenfri@mammenfri.dk
Bank: Sparekassen Kronjylland Konto nr. 93 81 - 00 01 84 44 15 ▪ Mammuttens tlf.: 24 63 58 50
Skoleleder: ▪ Mikael Kristensen tlf.: 61 69 57 50 mail: mammenfri@mammenfri.dk
Børnehave og vuggestuens mobil nr.: 20 21 58 50 ▪

Side 5 af 6

Forældrerengøring
2021 - 2022
40413330
22266234
51317020
21834721
28259773
28932512
20402266
28874912
61468138
26350079
86685568
61689660
42436335
41617999
28194835
86685960
31663317

30688640
42742850
20228842
61418092
22467365

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

21129988
22842893

1 RØD

Karin Glerup Levring

Anders Levring

1 GRØN

Kavitha Kumarakulasingam

Kumarakulasingam

1 BLÅ

Randi Ninna Gravgaard

Rene Gravgaard

2 RØD

Ina Marie Kirkegård

Søren Kvolbæk Kirkegaard

2 GRØN

Steffanie Johnsen

Thomas Nielsen

2 BLÅ

Dianna Hjortkjær Baltzersen

Bjarne Baltzersen

3 RØD

Sabina Wedel Møller

Torsten Rasmus Wedel Møller

3 GRØN

Ann Marie Christensen

Jan Reinhardt Pedersen

3 BLÅ

Sabrina Kjær Kristensen

Rasmus Kristensen

4 RØD

Lisette Kirkegaard

Jan Veng Bjerregaard Madsen

4 GRØN

Lene Præstgård Smed

Søren Smed

4 BLÅ

Susan Gjøttrup Steensig

Jesper Gjøttrup Steensig

5 RØD

Helene Skov

Martin W. Iversen

5 GRØN

Sidsel Bodekær Clausen

Steffen Dannemann Heerwagen

5 BLÅ

Abbigail Jane Andersen

Christian Andersen

6 RØD

Maj-Britt Nørskov Krag

Niels Christian Balslev Krag

6 GRØN

Line Lund Jakobsen

Mads Lund Jakobsen

6 BLÅ
7 RØD
7 BLÅ
8 RØD

Freja Nordblom

8 GRØN

Lars Steentoft

Mona Jensen

28609776

8 BLÅ

Karen Kold

Thomas Kold

20894880

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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