August 2014

NaturNyt til skoler og dagtilbud
Så skriver vi august og for de flestes
vedkommende betyder det at ferien er
slut og arbejdet kalder. Der har i
foråret været fuld tryk på Bækkehuset med middelalderdage for 4.
klasserne, klassebesøg med varierede
aktiviteter, sommerfester og overnatninger i weekenden. Sommerferien har
budt på sommercamp og grønne uge for
en af daginstitutionerne.
Med max 3 km til Bækkehuset er
stedet indenfor rimelig afstand, uanset
om I kommer på gåben eller cykel. Så
husk at bruge stedets muligheder når I
planlægger kommende skoleår, eller når
de
pædagogiske
læreplaner
skal
understøttes i daginstitutionerne.
Booking sker stadig ved, at sende en
mail til mke@vallensbaek.dk eller en
besked
over
Intra,
for
de
personalegrupper der har mulighed for
det.
Fremover vil jeg kunne bookes til besøg
og vejledning torsdage og fredage, da
de første 3 dage tilbringes på NTScenteret (mit nye arbejde). Som altid
er I velkommen til at ringe de øvrige
dage, hvis der skulle opstå ting som
kræver hurtigt svar.
Rigtig god sensommer til alle :-)
Majbrit Keinicke

Michael er stadig her i Bækkehuset
Jer som har været forbi i løbet af
foråret har sikkert stødt på Michael,
som er stadig er frivilligt tilknyttet
stedet. Han har været en utrolig hjælp
i den daglige drift og vejledning i
forbindelse med besøg. Vi er heldige at
han stadigvæk har lyst til at være en
del af stedet.
Michael kan tilbyde hjælp i forbindelse
med besøg og ture ud i mosen.
Eksempelvis:
* Fisketure
* Naturens spisekammer
* Mad over bål
* Undersøgelser af dyr og planter
* Teambuilding aktiviteter
* Bueskydning
Han er at finde i og omkring Bækkehuset mandag til fredag 9-13 i
sommerhalvåret.
Michael kan kontaktes på 42398421.
eller på michaelkruse@hotmail.com
Dagplejen rykker ud
Fra august og indtil november benytter
dagplejen
kun
lokalet
ud
mod
græsplænen få dage om ugen indtil
deres
nye
gæstedagpleje
er
færdigbygget. Det sker kun når der
ikke er andre som har booket stedet.
Dagplejens børn og personale holder sig
primært på området omkring græsplænen således, at de andre besøgende
kan være på den anden side af huset.
VEND
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Besøgstallet er fortsat stigende
I ”skoleåret” 13/14 er besøgstallet
steget for 3. år i træk. Udover at
stedet
bliver
brugt
af
skoler,
daginstitutioner
og
til
klassearrangementer, har der også været
forskellige idrætsklubber som har
overnattet i weekenden. Herunder ses
besøgstallet fra august 13 til august 14.
I parentes er forrige års besøgstal.
Institutionstype Antal
besøg
125 (94)
Skoler
Daginstitutioner 192 (54)
Fritidsordninger 10 (10)
10 (12)
Andre brugere

Antal
børn/voksne
3184 (1851)

Stedet har fået trådløst netværk som
man kan benytte ved besøg. Koden står
på opslagstavlen ved indgangen.
Nye materialer
Mange kommer med ideer til nyindkøb,
det meste er efterhånden blevet
realiseret. Der er købt 15 nye gps’er
som bl.a. kan bruges til geocaching. 5
trangiasæt til tage med på tur. Vi har
fået flere udstoppede dyr, bl.a. vores
flotte ræv, og inden længe flytter der
et pindsvin ind i huset.

4170 (1464)
310 (258)
224 (332)

Nye tiltag
Michael er i fuld gang med at renovere
vores lille vandhul med 3 tons pigsten,
der er stadig masser af liv i den endda skaller som blev fanget sidste år.
En blomstereng er vokset frem bag
Bækkehuset, og inden det bliver forår
igen skulle der gerne stå bistader, som
kan bruges til fremtidig formidling for
små og store børn.

I foråret efterlyste jeg forsvundne
lavvoer, waders mm. Materialerne er
aldrig vendt tilbage, så de er indkøbt på
ny. Det betyder, at man kan nu igen
overnatte i lavvo, bruge waders og lave
”gamle lege” fra Gerlev Legepark. I
løbet af efteråret opsættes der en
lerklinet ovn eks. til brød- eller
pizzabagning. Der indkøbes stereolupper, rugemaskiner, analysesæt til
jord- og vand mm.
Husk! Har du ideer til nye aktiviteter
eller indkøb, hører jeg meget gerne fra
dig.
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