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Efteråret går på held og de første vintertegn har vist sig med rim på græsset,
glatte veje og slud. Naturen er ved at
”lukke ned”, men det er tværtimod ikke
tilfældet hos os.
Fra 1. december får Naturskolen ny
samarbejdspartner i Bækkehuset.
På grund af øget pres på daginstitutionsområdet flytter Mejsebo ind med 20
børnehavebørn i alderen 3-5 år. Denne
ordning varer ca. 1 år, indtil den nye
daginstitution i Amalieparken er
færdigbygget.
Dette betyder at spejderne ”DDS
Pilehavegruppen”, flytter ud. De skal
fremover bo i spejderhytten på
Idrætsallé sammen med ”DDS
Egholmgruppen”.
At der midlertidigt skal bo en børnehavegruppe med fast tilknytning til
stedet, medfører også nogle ændrede
vilkår for Naturskolens øvrige brugere.
Det betyder bl.a. at der vil komme mere
pres på faciliteterne og indtil videre
bliver det sådan, at der KUN kan være 1
booking pr. dag. Medmindre man som
klasse/børnegruppe slet ikke skal bruge
Naturskolen som base, men bare hente
ting der skal med videre ud i mosen.
Pædagoger og børn vil være til stede fra
mandag til fredag i tidsrummet 6.3017.00. Brug dem som ressource og hjælp
ved besøg og ellers er I som altid
velkomne til at tage fat i os, hvis der er
noget I skal have hjælp til.
Vi glæder os til samarbejdet med
Mejsebo, såvel på det praktiske som det
pædagogiske plan.

Den nye samarbejdspartner betyder også
ændringer i, hvornår Naturskolen kan
bookes. Fra nytår kan huset fremover
også bookes til aften- og weekendarrangementer.
Booking foregår stadig ved henvendelse
til Pædagogisk Center, tlf. 4797 4525.

Vi (Pædagogisk Center/Naturskolen) har
valgt at blive medlem af Danmarks
Naturfredningsforening. Dels fordi vi
støtter op om de værdier DN står for,
men også fordi det giver os en række
fordele og muligheder som institution.
Vi kan købe i deres netbutik til medlemspriser og bliver løbende orienteret fra
Skoletjenesten og Naturkatapulten (stor
inspirationsside med ideer til både
voksne og børn). Blev du nysgerrig så læs
mere på www.dn.dk
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VEND…

Arrangementer
I efteråret har vi haft besøg af flere
institutioner, som har haft en dag i
æblets tegn. De har presset æbler i det
nyindkøbte mosteri, lavet æbleringe og
hygget sig ved bålet. Der er også klasser
som har været på Naturskolen og presset
æbler på egen hånd.

GPS-kufferten har siden sommerferien
været meget ude i Vallensbæks grønne
områder. Der er lavet skræddersyede
løb, som er lige til at bruge, for følgende
områder i kommunen: Mosen, v/Naturskolen, v/stranden samt i Vallensbæk landsby. Man kan også lave sit eget løb. Alle
interesserede er velkomne til at booke
kufferten via Pædagogisk Center.

Udearealer
Der er igen sket ændringer udenfor. Der
er kommet et lille hegn ved søen. Men nu
hvor der skal være en børnehavegruppe
dagligt, bliver dette suppleret med
yderligere hegn ved tujaerne. Derudover
bliver træhegnet ud mod Vejlegårdsvej
endelig udskiftet. Derved bliver adgangsforholdene og sikkerheden betydeligt
forbedret.
Børnehaven har behov for delvis opdeling/afskærmning af et lille område.
Dette vil ikke betyde det store for de
øvrige brugere, men det vil tydeligt
kunne ses ved besøg.
Nye materialer
I køkkenet hænger der nu en førstehjælpskasse på væggen. Vi har tegnet et
institutionsabonnement hos Falck, hvilket
giver os ubegrænset opfyldning af
kassen.

Der er indkøbt 6 svampebøger og 2 bøger
til filtning. Filtekasserne står i depotrummet.
Husk! Har du ideer til nye aktiviteter
eller indkøb, hører vi fra meget gerne
fra dig.
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