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Efteråret er over os med træer i
falmende farver, regn og blæst. Urerne
er sat en time tilbage og inden længe er
det jul.
At naturen ”lukker” ned betyder
bestemt ikke at Bækkehuset gør det
samme. Tværtimod.
Børnetallet i Mejsebo’s satellit er
vokset til over 20 børn, hvilket gør at
de har brug for alle faciliteter
indendørs indtil marts.
Bækkehuset kan i nævnte periode kun
bruges udenfor til aktiviteter eller der
kan hentes ting til at tage med på tur.
1. marts rykker børnehaven ned i den
nye daginstitution Amalieparken.
Derefter vil der være fuld adgang til
Bækkehuset igen.
Pædagogisk Center lukker
Dette får ikke konsekvenser for
Bækkehuset. Stedet kommer stadig til
at fungere som hidtil med besøg,
arrangementer og vejledning. Jeg
tilbyder stadig min assistance mandag
og onsdag i forbindelse med besøg eller
andet praktisk. Booking sker ved at
sende en mail til mke@vallensbaek.dk
eller en besked over Intra, for de
personalegrupper der har mulighed for
det.
Efter nytår flytter GPS-kufferten til
Bækkehuset, og kan bookes på samme
måde som Bækkehuset.
De forskellige forslag til løb med GPS
kommer inden længe på hjemmesiden.
www.vnat.dk
Jeg laver gerne nye løb i samarbejde
med jer. Nye ideer er velkomne.

Nye tiltag indenfor/udenfor

Der er etableret et nyt trådhegn med
lås mod Vejlegårdsvej. Der bliver
plantet efeu langs hegnet, så der bliver
mere lukket ud mod vejen.
Låge og port i trådhegnet skal låses
efter besøg.

Højbedene har været flittigt brugt i
denne sæson. Der er blevet dyrket
mange forskellige grøntsager i bedene
af såvel børnehaven som specialklasser
fra Vallensbæk Skole.
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Hen over vinteren bliver der bygget et
pindsvinebo i den bagerste del af
grunden. Vi håber at kunne adoptere en
pindsvinefamilie fra ”Pindsvinenes
venner”.
Nye materialer
Der er indkøbt 6 waders til de større
børn i str. 37-41. Der bliver indkøbt
flere waders i foråret. De gamle
popcornpander er kasseret til fordel
for nogle nye med længere skaft.
Derudover er der indkøbt forstærkede
ketsjere til undersøgelse i søer og
vandløb. Vi har fået mange nye bøger til
inspiration i Bækkehusets lokale.

Arrangementer
Udeskolerådet har på sidste møde
aftalt at Middelalderdage for 4.
klasser bliver et fast tiltag i
foråret/forsommeren. Så ønsker du at
komme ned til et arrangement med din
klasse bedes du snarest kontakte
skolens repræsentant i Udeskolerådet.

Der vil i foråret blive afholdt et
pilefletarrangement for lærere og
pædagoger. Datoen og invitation
kommer i starten af det nye år.

Tjek hjemmesiden under materialer,
hvis du vil have en detaljeret oversigt
over materialer indenfor i lokalerne og
ude i skurerne. Se vnat.dk
Husk! Har du ideer til nye aktiviteter
eller indkøb, hører jeg meget gerne fra
dig.

Til orientering ses herunder
besøgstallet fra august 10 til august 11.
I statistikken er ikke iregnet den
faste satellit fra Mejsebo.
Institutionstype
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Antal besøg
72
27
1

Antal børn
1231
840
15
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