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Foråret har meldt sin ankomst med
masser af planter, der springer ud og nyt
liv i de forskellige biotoper.
Ved Bækkehuset har vi fået masser af
haletudser, nymfer og skøjteløbere i
vores lille dam på grunden.
Vi ser frem til alle besøgene henover
sommeren.
Hjemmeside og folder
Der er sket meget siden sidste
nyhedsbrev. Hvis man vil følge med i
aktiviteterne på stedet, henvises til
hjemmesiden: www.vnat.dk. Her er der
ugentlige opdateringer om aktiviteter
eller nye tiltag på stedet.
Husk også, at det er i ’Aktivitetskalenderen’ på hjemmesiden, at du kan se
hvornår Bækkehuset er ledigt. Book
besøg ved at ringe til Pædagogisk Center.
Bækkehusets folder er også blevet
opdateret med de nyeste indkøb og
praktiske oplysninger. Læs gerne i denne
inden besøg.

Nye materialer
Der er indkøbt en masse nye ting, dels på
opfordring fra jer brugere, og dels ting
som skulle suppleres op til sæsonen.

Der er indkøbt flere terrarier og tovejsluppe til undersøgelser. Vi har fået en
kasse til fremstilling af papir. Største
indkøb er de 2 lavvuer, som kan bruges til
overnatning af op til 24 personer, eller
kan bruges som opholdstelt ved besøg.
På hjemmesiden kan du læse mere om
papirfremstillingskassen og lavvuerne.
Husk! Har du ideer til nye aktiviteter
eller indkøb, hører vi meget gerne fra
dig.

I

Arrangementer
Her i foråret er der en del dage, hvor
kommunens 4. klasser deltager i en
Middelalderdag. Der er forskellige
aktiviteter som tager udgangspunkt i de
gamle håndværk og det at lave/producere tingene selv. Det er Udeskolerådet,
der arrangerer disse dage. Første arrangement er afviklet med stor succes.
Der har også været flere klasser forbi
og lave GPS-løb i mosen. Løbene kan
tilpasses til både store og små klasser.
Husk at det stadigt er muligt at booke
mig, hvis der ønskes hjælp til at lave/udføre løbet.

’Bækkehuset’
Vejlegårdsvej 95 * www.vnat.dk

Naturskolehilsner fra
Majbrit Keinicke

